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 :الممخص

رااددد تر  ة ل ا   دددلي  جدددل  ة ادددر   ر اددد ل  راخصدددل    هددد ال را ةرادددل راإلا دددل قاددد  را إ ددد   ددد         

(، را تدر   د  راصدلا   رادش ادإل ل راا  د  (لابلإد ، را جد   د  فةا اد الم  ر  دل را ةإلل ر ب  ر  ل ب

(  فددة  ، رفبدد  را   ددلي را دد ترة  لدد    مددل 211أبجددل  ر تددر  را   ددلي بصددرة   ر را ددل  دد    خ اددل 

را دد   بملهددل رابلإدد  إ دد  اددل   دد  اةادد لل را ةإلددل ر ب  ر  ددل ال إ دد   أاددل   (  م493 اددرر  ل ارر  ددل  

رابةمدددل    قإصدددل  ل ربلاددد خ ر  جلاادددل راددد البلل ر ادددةر  ب دددرا ة مادددي را   دددلي  فدددر  رادددةر  راج مدددل بجددد هل 

  مدددل  أاةر   جدددا  ، رر مإدددةرش را ج دددلة  ااددد   را  رادددف راإادددلب راددد خةر ثددد  (. spssv20رإلإصدددل    

راخصددل   راادد تر  ة ل  دد  فة دد  راددلا     جدد    را ةراددل،بج   ادد   دد  ر م  ددلت رادد  رادد خةر    اددةرل 
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ملخصالدراسةباللغةاألجنبية)اللغةالحية(



The objective of the present study is to verify the psychometric characteristics 

of the quality criteria of the professor in the state of Mostaganem, prepared by 

the researcher Safi YousefShehata Al-Jahmi, which consists of five 

dimensions. 394) of the teachers of the primary stage to verify the hypotheses 

adopted by the researcher, where he provided copies of the scale above the 

sample, then address the responses of individuals statistically and using the 

statistical program (spssv20). And then the extraction of the mean values of 

the arithmetic mean and the standard deviation of all the sample of the study 

sample. Then, the indicators of the psychometric properties were moved by 

several methods where stability indicators were found by the Cronbach's alpha 

coefficient and the Sperman-Brown semiconductor factor. The path of the 

validity of the proposed composition by finding the correlation coefficients 

between each item of the scale and the dimension to which it belongs for the 

total sample through these data we reached: 

- The measure of the quality standards of the professor with indicators of 

acceptable stability 

All of the results obtained in the study confirmed that the scale could be used 

on individuals from the Algerian environment, and this is the objective for 

which the study was completed. 

Keywords: Socometric Characteristics (Honesty, Stability), Standards, Quality 

of Professor Performance 
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                                                                                               مـــــقدمة

ارت   يتعرض العالم بجميع دوله لتحديات ومتغيررات ررريعن يتيجرن لوت رور المعرارت والتجيولروجت الجبيرر     

وخاصرن نييرا يعريص لصرر التغيررات  المرروولين مواجتتترا  العقود الثالثن األخيرة بما يفررض لورا المرربين و

الممارررات الحياتيرن ونيمرا  العالترات والري  ايعجرع لورا تعقرد نررالي   الريارين واالجتماليرن واالتتصرادين 

وبخاصررن اررت الموررررات واأليتمررن التعويميررن ولرريلر يعتبررر العصررر الرري  يعرريص ايرره  ررو لصررر  الموررررين 

التحديات العتما الي  ال ربيل لمواجتتتا إال بت وير التعوريم وتحررين جودتره  الن  ريا يمثرل يق رن البدايرن 

 .مت ور وتادر لوا الوااء باحتياجات ومت وبات إاراده  الحقيقين أل  إصالح يرتتدف مجتمع لصر 

وبيرراءا لويرره االمدررررن  ررت الموررررن اتيتاجيررن التررت يعتررد إليتررا المجتمررع بمررروولين تصررييع الميررت  

لرداد م لوحيراة المررتقبوين  وتعتمرد وارت رربيل تحقير  يلرر لوررا  البشرر  ن  بمتمرن تعوريم وتربيرن نبيراوتم  واه

لتررت تتجامررل وتتفالررل اليجرراه  رريه األ ررداف وتحقيرر  جررودة التعورريم  ولرريلر وجرر  مجمولررن مررن المرردخالت ا

صررد واتررع األداء ايتررا وت ررويره بارررتمرار لةررمان الجررودة الجويررن ألداء األرررتاي والمدررررن جموررررن تعويميررن 

ت روير األداء  School Improvement Projet(ISIP)حيث لرف المشروع العرالمت لتحررين المدرررن 

بأيرره ت تغيررر لمويررات التعورريم والررتعوم والتررروف والعوامررل الداخويررن اررت المدررررن اليجرراه األ ررداف المدررررت 

 .) 72:7002 احمد هجت بدو  (التربوين بفعالين لالين

الجودة تةب تا توالد ونرع ييجر ميتا الدتن ارت تحديرد المعراير لقيراع جرودة األداء واالرتجرررررررررررراه 

لتمرراد لوررا ليصررر  القيرراع واتحصرراء واتتقرران اررت تحةررير االختبررارات لررن لوررا موشرررات االيجرراه باال

  ري  تخ ي  وتواا  مع الميتاج والبريام  التعويمت والمجتربات القبوين لومتعومين 

تحتاج البيون التعويمين الجهاورين لوةع تروايين ومقراييع خاصرن باالختبرارات ارت المجرال التربرو  .  

 الع لوا يرخن من مقياع مصرر  لمعرايير جرودة األررتاي يتررا لتقرار  البيوترين ومن با  المفارتن تم اال
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مقاريرررن بالبيورررن الغربيرررن  إي خوررري إلرررا نن توتيرررف المقررراييع واالختبرررارات خاةرررع لومررررتجدات والمتغيررررات 

الخاصررن بجررل بيوررن وثقااررن ومجتمررع بيررت ايتررا لرريا ررريرجه لوررا ارررتخراج المواصررفات الررريجومترين لمقيرراع 

 ر جودة األرتاي وت بيقا لوا ليين من البيون الجهاورين وجايت الدرارن جما يوت :معايي

لوا  الفصل األولات جايبين يتر  وميدايت حيث ترم الجاي  اليتر  إلا ثالثن اصول يحو   

ميتا لورا األ رداف المتوخراة مرن الدراررن ونرربا  اختيرار الموةروع وتحديرد مشرجون الدراررن  مدخل الدرارن

الت حولتررا وحوررول موتتررن جفرةرريات بحررث لررن برررا ين ودالوررل بغيررن إثباتتررا. ثررم المفا يرررررم اتجراويررن وتررراو 

 ونخيرا الدرارات الرابقن.

ـــ   نمرررا   تةرررمن الخصررراوي الرررريجومترين مفصرررون بتشرررعباتتا وتفرلاتترررا التعريفيرررن الدتيقرررن  الفصـــل الي

  .العوامل الموثرة والمعايير لمفا يم  الصد   الثبات 

نوال مفترروم جررودة األرررتاي ثررم ا ررداف معررايير جررودة  جــودا األاــ   ت الفصررل الثالررث تيرراول الباحررث وارر

ودور جرودة األررتاي  األرتاي ات اليتام التعويمت والعموين التعويمين وتويتا المعايير العالمين لوجرودة األررتاي 

 التت تعترض جودة األرتاي.    المعوتاتات يتام جودة التعويم واخير 

اتجراءات الميتجين حيث بدن بالحديث لرن مريت  الدراررن و وصرف لييرن الدراررن األراررين  الفصل الرابع

 ووصف نداة الدرارن.

اقررد تررم تخصيصرره لعرررض وتحويررل ومياتشررن يترراو  البحررث وتفرررير ا اررت ةرروء  واألخيرررالفصــل المــ م  

و  المتوصررل اليتررا ثررم تقررديم بعررض الدرارررات الرررابقن واالد  اليتررر  واررت خاتمررن البحررث تررم مياتشررن اليتررا

   المقتراحات ات معالجن مواةيع يات الصون  ثم المراجع واخير المالح  .
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 :إشكالية الدراسة -1

يعتبررررس اذ ررررتم  نررررا عمررررا تعميررررس امعن يرررره امتع ينرررره صرررر   نيرررر  ع رررر اس   م رررر ا عت ررررت ا يرررر  مت     

 امت  رريعمت صرر  امنع  نرره امتسب يرره عمنيرره بممورره مررم صررمم  تة ام ررمن ه صرر  امتع رريا م ررم عمنيرره  ميرره م  ررتم    

تت امتسا رمت ام رمب ه إ   م مت إي مت ن ن تره نرا امنعرمييس امن عيره مجرب   ر تة اذتاب امتسبر ك  يرث ع ر

م ت س امفعمل امر ك ي ر ا برم اذ رتم  إ عرمب امترتسيه  نرا مر   امتسا رمت  عر  س تسا ره ر  عرح  امبيرسج ر  يرث 

  يررت مرر   امتسا رره امررك ت  يررل   رر  مت يرريا امع انررل امن ررمتتة ت ررك امررتع ا    ررت ا ت ررفت تسا ررمت  تي رره 

 Wright. Horn Andع نرريا نع ررم تسا رره  ب يرر ه مرر ا ام ررسح عا معررمب تبررميا برريا اذ ررمت ة  امنت

Sandres  ،7331 45.) 

م  ا عيبح نا ام ا ب ت ييا عتاب اذ مت ة  ص م منعمييس ام  تة ام من ه مم    بمت  مب تت صس ترتة 

عت ات ت رريه ن ررمل ام رر تة صرر  امتع رريا ب رر ل تررما   رر تة اذ ررتم  ب رر ل  ررمه، إ  عع ررم نعررتة صرر  بي ررمت 

 اذنسي  .   NCATE ع عبيه ن ل نعمييس

عنم ص  امتسا مت امعسبيه  ما ي  ف  ر مته ام  رمن   بدترتات ن رمييه  ر تة اذ رتم  اتتنرمتا ت رك ن رمييه 

  رر ا ا ل م رر تة اذ ررتم  صرر  بي ررمت ن ت فرره ،صممبي رره ام اا سيرره مررا يررتا ام  ررف تررا ت  ت اميررت   ام بررمت 

 م  ا امن يمه  نا  نه ن مسعتم بممن يمه اذي   

ك صررر  ب  عرررم مررر ا م  يررر ل إمرررك نعسصررره ت ررره ام يرررم ه ام ررري  نتسيه من يرررمه نعرررمييس  ررر تة اذ رررتم  ع رررع

ر نم تيرب  إميرم تسا ررتعم ام مميره تررا  ن م مره ا رت سا  م ب ررتف تر صيس ن يرمه ت بي رر  صر  امبي رره ام اا سيره 

  سح امت مؤل امس ي   امتمم  4
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إلى أي مدى يحتفظ مقياس معايير جودة األستتا  االصاتا ا الستيكومترية الاتادعة اعتد ت ايقت   متى 

 ؟   ينة من اي ة جزا رية اوالية مستغانم

 وان العا مما ساق فان  يمكن تحديد إشكالية الدراسة في اإلجااة  مى االس مة التالية :-

تف  نر   يرم ه ا  تبرمس ام يرت بعرت ت بي رم ت رك مل ي تف  ن يمه نعمييس   تة اذ تم  بتس ه  بمت ت

 تيعه نا بي ه  اا سيه ب  يه ن تومعا ؟ 

مل ي تف  ن يمه نعمييس   تة اذ تم  بنؤ سات اميت  امت   تتف  ن  ا  تبمس ام يت  بعت ت بي رم  -1

 ت ك تيعه نا بي ه  اا سيه ب  يه ن تومعا ؟ 

 الفرضيات:  -2

يحتفظ مقياس معايير الجودة  ند األستا  اصاتا ا ستيكومترية اتادعة اعتد ت ايقلتا  متى  ينتة      

 ,مصتارة من اي ة جزا رية اوالية مستغانم 

 وينجر  نلا الفرضيات التالية:

 ي تف  ن يمه نعمييس   تة اذ تم  بتس ه  بمت تت با ن   يم ه ا  تيمس ام يت بعت ت بي م . -7

عرررمييس  ررر تة اذ رررتم  بنؤ رررسات يرررت  ترررت با نررر   يرررم ه ا  تيرررمس ام يرررت بعرررت ي رررتف  ن يرررمه ن -2

 ت بي م .

 دوافع اصتيار الموضوع: -3

 نا اذ بمب  امت اص  امت   ع تعم ع تمس م ا امب ث ع  س4   



مدخل الدراسة                                                    الفصل األول                         
 

6 
 

عررتسة ن ررمييه ام رر تة صرر  امن ررمل امتع ينرر  تن نررم   رر تة اذ ررتم   ي يررم صرر  امبي رره ام اا سيرره  -7

 نع ن م تعتنت ت ك بي مت تسبيه  ع عبيه ننم ي سح   ر ب تسا ره  يم ير م ام ري  نتسيه  برل 

 .ت بي  م ص  ام اا س 

مرر   امتسا رره امترر   ا  ررمسة ت ررك ام رر تة ام ررمن ه صرر  تررتت  بيررس نررا نررتاسه   يرره ن ررتومعا نررا  رر ل -2

 . ب  صي م ن يمه   تة عتاب اذ تم  

 أهداف الدراسة :-4

 ع تف ص  تسا تعم ام مميه مر4      

ا ت ساج ام يم ه ام ي  نتسيه من يمه نعمييس   تة اذ تم   امتأ ت نا نتى ن  نه امت بير  ت رك  -7

 .تيعه ص  امبي ه ام اا سيه ب  يه ن تومعا 

ن ب مرره نرا اميرر  يه   ررت تانم صر  ت يرريا  رر تة اذ رتم   ا تعنممرررررررررررررررررم صرر  ت تيررت  تر صيس ن يم رربتس ه -2

 امع م ه امن    ه نا   ل ت سات ت  يعيه ن تنسة .

 التعاريف اإلجرا ية :    -5

تتع رررر  بم  تبررررمسات  امن ررررمييه امعف رررريه امتسب يه  امت ررررتيسات  ام رررر ا ا الصاتتتتا ا الستتتتيكومترية:   -7

مت رررتيس  منرررم  برررمت ا  تبرررمس  يرررت  ا  تبرررمس   ررر تة ا  تبرررمس ع  امن يرررمه نسم عررره امن   ررره  ا

بنررتى ترر صس مرر   ام يررم ه صرر  ا  تبررمس ع  امن يررمه  يررث ي يررت ب ررم امبم ررث نؤ ررسات اميررت  

    مب نؤ سات ام بمت من يمه نعمييس   تة اذ تم . 

ا ا رررل  يم رررم صعررر ،عك ي ررريه ا  تبرررمس اميرررمت  اميررر يح مررر  امررر ك ي ررريه نمعترررت نرررالاتتتتتتتتتدق:  -2

ام  يفرره امترر  عتررتت م يم رر م    ي رريه  رر ب ن ت ررف ،   اميررت  صرر  مرر ا ا  ررمس يععرر  إمررك عك 
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نررررررررررررررررررررتى ع  إمررررك عك تس رررره ي ررررت   مررر ا ا  تبررررمس  يررررمه نررررم  يرررت عا ي ررررمه بم. تبررررتا مس نررررما 

 (.   799،7331 عت،ه

تى ترساب  امبعر ت امن  عره  تنم ر  م م ن يرمه ب يرث  ي يت امبم ث بمميرت  صر  امتسا ره ام مميره نر

يتن رررررا نررا  يررمه  نيرر  اذبعررمت امن  عرره م  ميرريه ب رر ل يرر يح   مررب نررم ي  رر  ت يررم اميررت  

امت رر يا امفسجرر    رر مب ا ررت تاا اميررت  امتنييرراك م   ررف تررا نررتى  ررتسة امن يررمه صرر  ام  ررف 

ام  ررف تررا امفررس   برريا  سصرر   ت ررك  سصرر  ام ميرريه امن م رره  يررث تعتبررس  ررتسة امن يررمه ت ررك

 ام مييه ع ت عتمه ع سيه اميت  ام   ي يه.  

م  جنما ام ي ل ت ك عفه امعتم ح ت سيررربم إ ا عتيت ت بي  ا  رتبيما ع  رس نرا نرسة الثاتتتتتتات:   -9

ت ك عفه امن ن ته نا ا صسات ت ت  س ف نتنم  ه ع  نتى ا ت رم  صر  ا  مبره ترا ا  تبرمس 

ت يب  يعتبررس ام بررمت ع ررت ن ررت انمت ا  تبررمس ام يررت. تتررسا ح  ينتررم نررم برريا اميررفس نررا  بررل امن رر

  ام ا ت.  

 أستا  التعميم االاتدا ي: -4

يعت اذ تم    س اماا يه ص  امعن يه امتع ينيه ع سا م ن ما امت ي ه امن  ف ب م، ص   امر ك ي  ر   يعفر  

اذ ررتم  نررا امنرر است امب ررسيه ام منرره صرر  ع ررما ،  ت  ي رر س   اعررب امعن يرره امتع ينرره ي رريا  مرر  امرر ك ي رر

 اذتاب امنتس    يث يؤتك ت سا ع م يم ص  ع مح امعن يه امتع ينيه  ت  ي  عمتاص م .

 جودة أداء األستا :   -5

ي يررت ب رر تة عتاب اذ ررتم  نررتى إت معررم ذتا ررم  امن عرر  صرر  امنسا ررل امتع ينيرره امرر  ث   مررب ب  يرره 

عتا ررم امع نر   تن عررم نررا ت ييرم  نتمبعرره ام تيررت صيرم ، ميررتن ا نررا ن رتومعا نررا  ر ل ت رر يس 

تع ررري  امنعسصررره صررر  تيرررس ا عف رررمس امنعسصررر  امررر ك ععررريه صيرررم ا ا ، رررا ت ررر يس عتا رررم امن عررر  
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 امتسبرر ك نررا  رر ل تن عررم نررا امررت  ا صرر  ام فررمبات ام انرره بن ررت يمت م امن ت فرره نرر  امعنررل ت ررك 

مع نيرره بيرر سة   ابرره  ن رر  ه مت نيرر     ررل  مررب يعرراا امتاصعيرره ت  ي  ررم   يم رر م  تسجررم م نررمتة ا

 م تع ا ص  امنس  ه ا بتتا يه م نعسصه 

 حدود الدراسة : -6

م ررت  ررعيعم صرر  تسا ررتعم مرر   إمررك جررب   ررت ت م تسا رره  يررث  ررمبت  ررت ت امتسا رره ام مميرره صرر  إ ررمسيا 

 ع م ييا منم4

 اإل ار الزمني:   -1

 رررر اا  يررررث ساتيعررررم  ررررس ف  ررررل نؤ  رررره  72صيفررررسك إمررررك  ميرررره  97ع سيررررت امتسا رررره ام مميرررره نررررا      

 م  تبمسات امفي يه   امفس ض   يسمم عيا ت  فعم تا ت اي  امن يمه ت عبم متاانا ت ايععم م ن يمه  ا  ساب 

ه ت رررك اذ ررر  ه ت رررب ا نت معرررمت  ترررك عت م رررك ام  ررر ت صررر  إمنرررمل اذ رررمت ة مرررم  ترررتا ا  مبررره امن جررر تي

 امن تس ه  تتا نبم ت ا ب مب  نع  م ام  ت ام مص   امتس يا امن   ب 

 اال ار المكاني:    -2

ع ررتم  نررا ع ررمت ة امتع رريا ا بتررتا   صرر  ام وررمت امرر  ث امترر  يررتا  937ع سيررت امتسا رره امنيتاعيرره ت ررك      

ن م عره نررا ن م عرمت   يرره  77 ا ت ررك تتسي ر م   مر   امعسبيرره، امفسع ريه   اذنمايويرره (  امر يا  يت اتر

تا ررسة   سيررعم   م ررم ت ررك ن ررح  مصرره إس ررمب  79ب تيرره    92ن ررتومعا عيررا تعت ررس مرر   امن م عررمت تبررس 

 ام  يه نا نعم   سيفيه  ع سى  جسيه .
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 الدراسات السااقة: -7

إا ام رررم ه امعسبيررره تمنررره   امن  يررره  ميررره عك ام اا سيررره تعرررمع  ع يرررم صررر  امتسا رررمت امتررر  تعم مرررت      

 .ن ج ت ب  عم م ا   ام ك يتع   بمم يم ه ام ي  نتسيه بنعمييس   تة اذ تم  

م ت   رتعم يرع بمت صر  إي رمت امتسا رمت ام رمب ه امتر  تعم مرت مر ا امن جر ت إ   نعرم بممب رث صر  ترتت     

نا امتسا مت ام مب ه امت  م م ت  ه بممن ج ت   اب  معت ن  يره ع  تسبيره ع  ع عبيره  س اعرم صر  ترسض 

،اذت ات امن رت تنه صر   امتسا مت ام مب ه ت رك ن ن تره   اعرب عمن رم 4 تعر اا امتسا ره ،عمرتاف امتسا ره

 امتسا ه،امعيعه ،عما امعتم ح .

 (:2007دراسة اشرى صمف العنزى )

تع اع رررم رت ررر يس  فميرررمت امنع رررا صررر  نعرررمييس ام ررر تة صررر  امتع ررريا امعرررمار ام رررع تيه ا رررت تنت يرررم به     

 مم هامتسا ه امنع ح ام يف  مت  يل ت س اذ تم  ص  ج ب نعمييس ام  تة   ت تيمت اذمفيه ام 

 (:   2007دراسة  ماشة حسن سناء)

 تع اع مر نعمييس ام  تة ام من ه مت ييا اذ تم  ص  نتاسه امتع يا امعما رامنن  ه امعسبيه ام ع تيه .     

  (:2008دراسة امجون كوثر )

 تع ع ررم ر تيرر سات اذ ررتم ات  ام ممبررمت اذ ررتم ات م ررنمت ا ررتم  امع رر ا صرر  جرر ب نعررمييس ام رر تة  ر    

ا ررتم   712  معررت ت ررتف إمررك نعررمييس   ع تيرره ع ررتم  امع رر ا صرر  ام ررع تيه ، ت  عررت تيعررمت امب ررث نررا 

 ممبرره تررا ا تيررمسما ب سي رره ت رر ا يه  يررث  برر  ت رري ا ا ررتبمعه  منررت امبم  رره بت ررنيني م  مرر   57ت رر ا  

اسة اميرررررف ن  عررررره نرررررا اسبعررررره ابعرررررمت 4ام رررررينمت ام  يررررريه م  رررررتم  ،امتفمترررررل اميرررررف  نررررر  امت نيررررر  ،ات

  تع ينم،ا ع  ه امتع ينيه .
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   يررت مرر   امتسا رره امررك ن ن ترره نررا امعتررم ح امن ررم   رر ت تس رره تمميرره نررا امت اصرر  برريا ا ررمت ة امع رر ا 

 ام ممبمت  م يم ه ام ر تة تعرت ا رتم  امع ر ا  نرم ا  رست امعترم ح   ر ت صرس   صر  امتفمترل اميرف  نر  

 امت ني  ميممح ا  مت ة ام   س. 

 (:2010الشماي اللام  مى احمد ) دراسة

تع اع م ر ا س إتاسة ام  تة ام من ه ص  بسعمنح امتسبيه امن عيه م  مت ة  ر اذستع ما ام رتف نرا امتسا ره     

م  ا ت يمب ا س ام  تة ام من ه ص  بسعمنح امتعنيه امن عيه م  مت ة نا    ه ع سما صر  بعرتك امت  ري  

تيرت نررم ا ا  ررما مر ا اذ ررس ن ت فررم تبعرم مبعررتك ام ررعه  امنؤمرل امع نرر   ام بررسة ،امننمس ره  امبعررت ام  رر   ت 

ص رسة    يرت امتسا ره امرك  79ا تم ة  ب  ت ي ا ا تبيما ن  ا نرا  72ا تم ا   09 ت  عت امعيعه نا 

  م من ه تبعم م  عه ص  بعتك امت  ي   امننمس ه   ر مب امبعرت ام  راص  ا س اتاسة ام  تة اا معمب صس   

ميررممح ا عررمث  مررا ت  ررس صررس   صرر  ا ررس ت بيرر  اتاسة ام رر تة ام ررمن ه برريا ا صررسات تبعررم منتويررسك امنؤمررل 

  امع ن   ام بسة 

 تحميل الدراسات السااقة: 

نرررا  ررر ل امرررتنعا صررر  امتسا رررمت ام رررمب ه صررر  تعم يع رررم   سي ررره ا تيرررمس امعيعررره،  عمرررتاف امتسا ررره،       

   عم آا عمرتاص م نتبميعره  م رل ،   ام يا امن مع   امانمع  م تسا ه اذت ات امت  ا ت تنت ص  امتسا ه، 

تسا رره ع ررسة  ميرره نستب رره بمم ررتف امنررسات ام يرر ل إميررم، م ررا امن  رر  إا مرر   امتسا رره مررا تتعررم ل بعررمب 

ن يمه ن يه م يمه ام  تة متى اذ تم  ننم يعت  ي سا ص  امن رمل امتع ينر   امب ر ث امتسب يره ب ر ل 

 .تما 
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 تمهيد:

ـ ايتتتتتت  اووةايال يتتتتتت   النت تتتتتتتا   التتتتتتت  ياالايتتتتتتتالي   يهتتتتتتاح ون تتتتتتالت ال لتتتتتتف يةتتتتتتالوي وناالتتتتتتاح ونحصـتتتتتتي  اونا

ا يالحتتالي يقي تت  تتتا  وناتتاوكـ ونـتتالاسي    التت  ـتت ي  ونت تتا   التت  االتتم ون يالحتتالي  ا ونياالايتتالي يـتتتا يح 

ـوي اوني تتالييال اقتتاو ح وني تاتت ا تتييـ ونتت واف   اقتتاو ح ونون التتتع  تتييو  يتتل واياوي ونـتتيساناةي  ر وو ا تتال

 اي الييال ونا ييـ ر

ـوـ يتتال   ل ححت ـو  يتل  ةت  ونت تا   الت  ياالايتالي اـتال يحال لتف وا تال  قتت حاوةت   الا حتييال حـتا يح و ا تال

ـوـ   قتي يستتال ـحتال ن  ا تالـ ونت   ييستل  ل يصيتيحال ت ي ت  لتف وا تال  ون ت كحتالم  يشتسال   ـالـتي  اااالتا  ال ايال

ـوي ي ـا ت  و ا تال ـوـ   انستتل ونـتتأو  :    كتت   تي   تيو   يا ـول ون ت ـوي  يستل وـتا يويهال اات وو ا تال

 .ايال كف واـال وناف حـاحي إنيهال لف وو ا الـ؟.كا وال   لف ا ييح ياالايالي يصيي  

 :  حي ا ايح ةاي  و ا الـ يال   انسححتال لف   ع يةيا الي كف

ـال ونااليتتتت  ن  ا تتتتالـ ونحصـتتتف  :األولةةة المجموعةةةة     .ونيا تتتا ي – ونا حتتتتيل –ونشتتتتيا  ااا تتتتيل:ونشتتت

ـي يتتت  ن  ا تتتالـ ونحصـتتتف ااا تتتيل : ون  تتتالي  : المجموعةةةة الثانيةةةة ـال وناة  ونياتتتالييـ –ون تتتيا  –ونشتتت

ـوي ونايالي  اون ال الي  وـا يوح وو ا الـ  : المجموعة الثالثة   ٠اك   ال وو ا ال

اف حاحالا  لييال ـي ي  ن  ا ـا ـال وناة ـح اوناص ي  ونش   الـ ونحصـفيال   النش

 :الثبات -أوال

ـ تتا  وني االصتت     ـي  ةتيو  لتت  يةتتتالوي ونايتت  ونا ـا إل اتاولـ ي تتالييال يقي ت  ا ال اتت    كتتا يتل وايتتـا ون تت

ـوكل يا تاع ووكايتالح   او ياـح   يا  ـ   اليق   ل ونا ع ون ال وني يالال ايـ ون ال ي و يال   ا
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ـوي ووـتتاايويوي ايتت٠اح تتأ  يحالـتت   ـ ون ال اتت  يتت  ال   و اـتتال ي ونياالتتتح لتتف وناقتتاف  التت   ل حاتتال ا و ا تتال

ت ي   ووـاايوي ونتالنف نل      او ايسح  يل وناح أ  يـااى إحةتالهكح ونيـتا  الف   ييتال قتي يةاالت   تالةهو  

ـوي ونيحالـ   .  ـو   ل وا ال  ون 

ـةت   ا يتالوالثبات  ـي  الت  حصتال وني ـ  يحهتال لتف  ياح  يقت  وو ا تتالـ  ا واـتالق    لتح و ت ت  حصتال ونصت ي ت

حصتتتال وو ا تتتالـ  ا لتتتف يةيا تتتالي يتتتل واـتتت ال  ونياسالل تتت   ا ونيايال التتت  لتتتف يحالـتتت الي ي االصتتت  لحححتتتال ح تتتف 

ـة   الني  يل ون  الي .  وو ا الـ  ا وني يالال لف كت   ونتالنت    ح   ال  ي

ـي تتال  إ و   يتتتي  ـ  كتتا  تتيالل ونت تتا   التت  حصتتال ونحاتتال ا ا  ـ  ي ا تت سيتتال  ل ياحتت  ون  تتالي لتتف  تتا

ـوي.  يا وو ا الال  (131: 2000)   ا   ح  ـ  ال  حصال ونيةيا   يل وال

 :مفاهيم لمعن  ثبات االختبار -1

ايل  ح لالن  الي يتيي ونيقت  وناتف ا تيال  ا وناشتاو ي   ال  حاال ا وو ا الـاك و ياح  قال  ا  يـ  اوي  ون تيل   

ـةتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ون تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ل    هتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال وايو    شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ا يـتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت     ياحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال ي

ـي حصـ   اوإلتسالح ـوـ ون يالال  ال  ونص  لف ونا ق  ونحالاة  ؟ اسح يات ا ليهال يل ونيق   حي اس

ـي تال  إ و   يتي ال ي ت   الت  حصتال ونيةيا ت  يتل   -   ـوي    ل يال  وو ا الـ حصتال ونحاتال ا ا  ـةتالي  والت  ل ي

ـةي  يل  ـاف ون ال ـوي.وو ا الـ و اا  ـ  اغيـ ونااوي   ا ونا   وال

ـتتال ا لتتحل   تتالي وو ا تتالـ ياحتت   ي تتال  يونتت  وو ا تتالـ  التت  وايوع ونصاالتتف  ا وايوع  حتتالع  التت  ونيصهتتاح ون -  

ـي .  ونت ي ف نالص
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ـةت  ونساليت  اكت  ونتيـ وني تات   ا  اوايوع ونت ي ف كا ةهع يل وايوع وناالح  ا ونسال  ون   يا ـ  حت   الني

ـي  ايوع ونتت   ياتتاي إنتت    لتتالع  يتتال ونةتتهع وف تتـ لهتتا و٠ونيـتتةال   التت  وو ا تتالـ اوناتتف ت تت   اليهتتال ونصتت

ـةت  ون لت   ـةي  ون ايي   ل يا اع وو ا الـ ايا ـ  ح   ي ـاف ون ال  .ون يل   ا ونا

 .كمية الدرجة أل = الدرجة الحقيقية + درجة الخطأ 

 ل اسال كحالم   ق  قالحاحي   يل اتتيوي وو ا تالـ  ا  حتاي    لتحل  نتم يتي   الت  وناحالـتتا لتف   -ج

ـا تتالل ون حتتالع ونتتيو الف  ن  ا تتالـ   اكتت و ياحتت   ل يااليتت    تتالي وو ا تتالـ ـتتتاف يااقتتتف  التتت  ونا قتتت   ا وو

ـا اللالي ون يحي  (   ايا ح يل ك و  ل ايالـم وو ا الـ  ا احالـتا  ـى ) وو ـيوي وا  ـي  اونيص  يل س  يص

ـةالات     ٠ حال   يي   ال    الي ي

ـيوي وو ا الـ.)ي/يتيتي    ييسل  ل حتـت  يااليت  ون  تالي يتل كت   ونا قت  ون الح احيت  ون ال يت   تيل يصت

 (.2006  ا كالشح تـل 

 المفاهيم الثالثة األساسية لثبات درجات االختبار -2

ـي ال   حي إ الي  ونال يا.  -  ونت ا   ال  حصال ونحاال ا ا 

 ٠ ل يسال ونا اليل ونت ي ف  س ـ يال ييسل  النحـ   نالا اليل وناالح  ا ا اليل ون ل   ق  يال ييسل -

ـيوي وو ا الـ.ا  -  ةاي ونا ق  ون الحاحي   يل يص

ـوع وني االصت   ا  تيل  :معامل الثبات -3 ـوي وإلةت ـوي لتف وو ا تالـ لتف يت ـةتالي والت ـا تالل  تيل ي كتا يااليت  وو

ـوع وو ا الـ  الت  يةيا   اوتي   ـوي وني االص   ا  يل حاال ا إة ـوي يل ي ايال  ا تيح وو ا الـ لف وني ا يي

ـوي ي اح   ـوع ليهتال    تال يال ي االصتال يل وال ـا تالل  تيل وو ا تالـ ٠الإلة  ى  ل يااليت  ون  تالي كتا يااليتت  وو
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ـةتتالي  ـةتتتالي وو ا تتالـ حصـتت   ا  تتيل ي ـا تتتالل  تتتيل ي احصـتت    لتتحتل حتـتت  يااليتت  ون  تتالي  تـتتال  يااليتتت  وو

ـى يسالل   . ـ      وو ا الـ ا ا

ـةالي انتتتتتت نم لتتتتتتحل ا تتتتتتييـ   تتتتتتالي وو ا تتتتتتالـ إحيتتتتتتال يشتتتتتتيـ إنتتتتتت  حتتتتتتاع ي    ـةالي٠اتتتتتتيل يتتتتتتتل واـتتتتتتتالا ونتتتتتتتي  لتتتتتتتي

 وو ا الـ نيـي  ال ا   شس  يلالا 

ـ  هيحي   ـةالي   ـ لا ـوـ وني ـل  يتيى وـا  ـوي لف ونيـا    ل  ي يل يا ـل  تالن  وال ـيحال يا  لح و  

 : طرق حساب معامل الثبات -4

ـ هال ـيا يةيا   يل واـالني  وني االص  حا  لييال يال : نالت ات   الت  ياتالي ي ون  الي  ل ل

  :طريقة إعادة تطبيق االختبار -4-1

ـوي ) و ا تت   تتل    ـي تت   التت  ال يتتا وو ا تتالـ  التت  يةيا تت  يتتل والتت (  تتح إ تتتالي  30اا تتاح كتت   ونل

ـاف  ـوي ااتتتي حصتتال وناتت ايستتال ونصال تت  ونهيحتتف  تتيل ونال ي تتيل لتتف تتتياي يتتل ٠ونال يتتا  التت  حصتتال والتت

ـةتالي   اياتيي ونصال   ٠ ـ ا يل إن  ـا   ـال يع  ونهيحف  يل ونال ي تيل التا حتاع وناصـتيـ ونيلالتا  نالي

ـةالي وو ا تالـ لف ونال ي تيل واا  اون الحف. ـا الل ون ـيل  يل ي  ايسال ياالي  ون  الي كا ياالي  وو

ـةالي   تـ  ـوـ ونتتي ـوـ   اكا يتي   الت  وـتا  ايـي  ياالي  ون  الي  ح الي  ونال يا  الـح ياالي  ووـا 

ـكح ن حتاي ايا  ٠ونهيل  ـوي   اات س ـوـ وـتتاةال الي والتت ـ ياالي  ون  الي  ايي يل ونااوي   كيهتال   لتتالع وـتتا 

ـوي  ـوي    تتتيو و ا تتتتال ـي تتت  نتـتتتال    تتتالي ةييتتتع وو ا تتتال وو ا تتتالـ يتتتل ونال يتتتا واا   اا تتتالح كتتت   ونل

ـ .  ونت وس
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ـوي    ال تت ايتتل  يا هتتال ـاف لتتف ونال ي تتيل ااتتت  ـ إةال تتتالي والتتت ـوي  تتاا    تت ل وناتت ت  لتتف وو ا تتال

ـي  ا اليالف ونح ا اونااالح   سيال  حهال يسالص  لف وناقي اونةهي.  ونات يالي     الحا ال    ـ وناي

 

 طريقة الصور البديمة ) المتكافئة( :  -4-2

ـايل ياسالل ايل يل وو ا الـ   ايسال وناستاللأ  ياحت  اـتالا   تيي واـت ال   ـي   ياح إ يوي  ا ال  ك   ونل

ـايل   ا  ـة  ـهان  ا اا   س   حي يل ون حاي ونيساحت  ن  ا تتالـ    الإل تالل  إنت   نتم لتحل اساللتتأ لف ون ا ي

ـ  نسالاتتال  ـوف ونيايتتال تتل اووحتتت ـا تتتالل  تتيل ون حتتاي   استت نم اـتتالاى ونياـا ـايل ياحتت  اـتتتالاى ياتتتالي ي وو ون تتتا

ـايل ية   ل يشاي   ال  ونةاوح  وناالني  ـايل ا وناساللأ ون ا ـ   )يتيي وا :  ون ا  (123: 2000ح ال

 اااالييالي ونا ييا اونا تيح. - يي يساحالي وناايص  وناف ي يـهال وو ا الـ  -

ـوي وناف ا ص س  يحهيال . -   يي ونص 

ـوي . -  يـااى  اا   ونص 

ـو   اا تيت  اااقيا . - ـي   إة  لا  وو ا الـ ال

- . ـوي  ال  س  ون ـا ـةالي وال ل اا اليل ي  اـالاى ياـا

ـي      ـاح إل ل ون ـا ونياسالل   ن  ا الـ ا يح نحال  ـالـال  ـالييال  ةيو  نا ييـ ونيق  لف و ا تالـ حصـف  ا ا

ـي   ا يـ  ييو  يل ونيشس ي وناياليت   ـ ا  إو  ل ك   ونل ـايل ياستالل ايل ن  ا تالـ ٠ا لهت  الالتت  اتتالـ  تتا

ـوعوي ااايي  ال  ـوي يااةهال إن  إة ـيل يل يأنصف وو ا ال ن  تالي يتل  وـا  ص ا ييـ   انه و ةاالي ونس ي

ل. ـي تالا  ـا ـ  اوتي  ل ل يل وو ا الـ  ال   ل ي   ك   واـالني  كف لف  تـل واتاو  ية  ال يا  ا
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ـى   اي اصتتتتف   تتتتتـ وانصتتتتت    ـ  ا تتتت ـ  يتتتتل  تتتتا ـي   ا ون  تتتت ـي تتتت   اتتتتيح وناتتتت  ـ  الناتتتتي  اااييتتتته كتتتت   ونل

ـايل   سيال  حهال ا الح نتـال  ياالي    ت ـوي ونات يالي و ا ف  حاي ون ا ـ  اوو ا تال ـوي ونت وس   .الي و ا تال

 (.46 : 1996  )وتيي يتيي   النف

ـيل ياستتالل يل ن يتتالال حصتتال ونـتتي   ا ون ال تتتي    اق تتـ  ـي تت   تتاا   ا تتييح و ا تتال ايتتل  يتتا  كتت   ونل

ـايل ونياسالل ايل   اونةهي وني ال ف وني  ا  اوناقي اوناسالص  ـ  ونهيحي   ا لا   يل ال يا ون ا وني  انت   ونصا

 لف  حتالع وو ا الـ ونيسالل  .

 طريقة التجزئة النصفية:  -4-3

ـي تتتتتت   التتتتتت  اةه تتتتتت  وو ا تتتتتتالـ ونيلالتتتتتتا  اايتتتتتتيل يااليتتتتتت    الاتتتتتت  إنتتتتتتت  ح تتتتتتتصيل ياستتتتتتتالل يل  اااايتتتتتتي كتتتتتت   ونل

 ا نم  اي ال ي    ال  يةيا   اوتي .

ـةالي ونايح  إنت  ـ  اوتي  ل ل  ح ا ـح ي ـي   يل ا وو ا الـ ي ح تتصيل ياستتالل يل يتال  ايتال  ال  ك   ونل

انستت  يات تتا  نتتم ل حتت  يح غتتف  ل ي ـتتح وو ا تتالـ  تيتتع ٠يتتل تيتتع وناتتيي   ايـتتااى ونـتتهان    اون تتاا   

ـايت  ونهاةف. ـوي  وي ونا ـي    اون ـح ون الحف ونص ت ـاي  ونص ـوي  وي ونا  يتااى ح ص  واا   ال  ونص 

  الت  تتياي هيحيت  اوتتي  .إو  حتت   اتتي ونال يتا اك و ياح   ل وو ا الـ يال   ساليال  لف ةالـ  اوتتي

ـوي  ـى يتتتل ا تتتيح ونص تت ـييتت    اوا تتت ـقتتالح ونص ـوي  وي وا ـةاتتالل يحص تتالاالل   اوتتتي  يتتل ا تتتيح ونص تت اشتتاا ي

ـا تتتالل  ـةايل ياليحتتتال ي يالـتتتال  ناليقتتت  وناتتتف ي يـتتتهال وو ا تتتالـ. وو ـا تتتالل  تتتيل ونتتتي ـقتتتالح ونهاةيتتت  ايااليتتت  وو  وي وا

 ح ص  لا  وو ا الـ. ونيتـا  كا  يل
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ـ   التت  وو ا تتالـ  ساليالتت    اكتتا  يو  ون يتتالال ونصااليتت   ا اليتت  يااتتيل  اليحتتال ٠كتتت   ون ييتتت  و احل تتا ي الشتت

 ٠اايي  ك و ونيااليت  ونحالاا  ا ا تيت  تا  حت    ال  ياالي    الي وو ا الـ سس  

ـييتتت  اونهاةيتتت      ـاف ونال يتتتا نوـتتت ال  ونص ـي تتت   اشتتتال   اتتت ــتتتت   اااييتتته كتتت   ونل ا تتتيح وناتتت  ـ  النييال

ـي    ااالي  (.160: 2008ـ وناقي اونةهي. )  ا   ح  اوناي

 

 :معادالت تستخدم لتصحيح معامل ثبات نصف  االختبار -5

ـا تالل  تيل ح تص  وو ا تالـ نحت ت   الت  بروان –معادلة سبيرمان -5-1 = اليهتال يتاح ونااتايل  يااليت  وو

 ياالي    تالي وو ا تالـ.

ـاا  تتيل  رولةةون :معادلةةة  -5-2 ـةتتالي وو ا تتالـ سستت     تتح تـتتال  ا تتاليل ونصتت اااايتتي  التت  تـتتال  ا تتاليل ي

ـوي لف ونح ف واا  ا ونح ف ون الحف. ـةالي والت  ي

ـةتالي  معادلة جتمان: -5-3 ـةالي ونح تف ون تالحف   اا تاليل ي ـةالي ونح ف واا    اا اليل ي ياح تـال  ا اليل ي

ـةتتتالي ونح تتتف واا  ن  ا تتالـ  تتل ا تتاليل وو ا تتالـ سستت       حهتتال ا تتع لتتف وو ا تتالـ  وتايتتال  و تتا ف ا تتتاليل ي

ـةالي ونح ف ون الحف ر اك و و يات ا لف ونياالينايل ونـال  ايل.  " ي

ـي   وناةه   ونح صي  لف ااييل ياالي    الي وو ا الـ -  اوـا يوح ل

 : ي يـ  ي  ي تاالي كف
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( 51 100(  تتح يتتل )50 1 ي ون حتتاي )قتتي ي االتتف ونح تتف واا   تتل ونح تتف ون تتالحف   ا ال تت  إ و   تت -أ

ـوي لف ونح ف ون الحف ـاف اا  ـ  ااوي  وإلةهتالي اونيالت  ا تيا وناقتي  س تـ  اك و ياح   ل إةال الي وال

ـوي لف ونح ف واا   ـ  .٠يل إةال الي وال ـة  س ي  اك و يال يالت  حاتال ا و ييستل ونا اا  هال  ي

ـةالي ونح ف واا   ل ا اليل يـ  -ب  ةالي ونح ف ون الحف.و ا ف ا اليل ي

ـا تالل  يل ح ص  وو ا تالـ لتف ونتالنت  واانت  ا ون الحيت  ي االصاتيل و  لتف   -ج إةيال  ونت ا   ال  ياالي  و

ـييتتتت  وا تالنتتتت  ا ـتتتتيح ون حتتتتاي يتتتتل  ) (  اكتتتت   وني تاتتتت  100-51(ا)50-1تالنتتتت  وا تتتتيوي ونهاةيتتتت  اونص

ـة  اوتي  يل ون  تيت  ـي  ا ال   إ و سالحي ةييع  حاي وو ا الـ  ال  ي  تاا    ا إ و سالحتي ون حتاي او

ـ  . ـوي ونـ ـاي  يايل ي   قاو ح ونش  ي    او ا ال   يال ا

 

 طريقة االتساق الداخمي: -5-4

ـا الل وناتيوي  ا ون حاي يع  ا هال ون ال يو   وو ا تالـ   اس نم    ـي    ال  ييى و اااايي ك   ونل

ـا الل س   حي يع وو ا الـ سس     :ي وـا يويال   ن يالال وواـالا ونيو ال  ك ايل  س ـ ونيااليو٠و

 (: اااايي  ال  االـ  يالحالي20ـقح ) معادلة كودر وريتشاردسون -

 (.160:  2008. )  ا   ح  كرونباخ   –معادلة ألفا  -

 طريقة تحميل التباين: -5-5

تت ـيتتا اتاليتت  ونا تتاليل اون تتالص  النياـا ـى ناايتتيل يااليتت    تتالي وو ا تتالـ  تتل ل ـي تت    تت ـا لتت  اكتت   ل لالي وني

 : اونا اليحالي وني االص  تيع يسال ياالي  ون  الي وو ا الـ
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 تباين التفاعل –التباين بين األفراد       =  معامل ثبات االختبار  

 التباين بين األفراد                                          

 :العوامل المؤثرة عم  الثبات -6

 ييي يل ونااوي   كيهاليا  ـ ياالي    الي وو ا الـ  النا

 :  طول االختبار -6-1

ـةتع  نتم إنت   ل هيتتالي   تيي    تيع اهيوي قيي  ياالي  ون  الي  هيالي   يي واـ ال   ا  حاي وو ا الـ   اي

ـاصتع  اكحتال ييستل  ل ون تتا   ل ونا قت   تيل ٠واـ ال  يأيى إن  شيا   س ـ ناليتاتاى ايتل  تح  تيا يتاتاى ي

ـيي   يي  حاي وو ا الـ اياالي     الا    ق  ل

 ايل  ح لاحييال يهيوي لا  وو ا الـ لحل   لالع ون يالال ونحالاة   ل ون يل  ي اه   ا هال  ا ال.   

ـةالي  س ـ ل س ـ  ال    ال ص ونش ص وني ا ـ   ااسال ونحاية  ونت ا   الت  ا تتييـ    اااايي وني

  س ـ يق  نه   ون  ال ص.

  : تباين درجات األفراد -6-2

ـيل لتحل كت و ونيااليت  يات  ـ  يتيى ست  ياغيتـ يحهيتال   ايتتل  تح   حي تـال    ـا تالل  تيل ياغيت ياالي  وو

ـا الل    ا  ياح  آ ـ ياالي    الي وو ا الـ.  لحل  يا ونييى  ا واـال   يأ ـ  ال  ياالي  وو

ـوي ست  وـ    ـاصع ا اليل وال اصتع ايل  ح ي   ياالي  ون  الي  هيالي  اةالحال ونيةيا   ونيل ا  اليهال اساليال و

 .(11  يال ـح  :ياالي  ون  الي )ي/ ونـيي   ا كالشح  
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اكتت و ياحتت   ل يااليتت  ون  تتالي ي تت   حتتييال ي تت  ونا تتاليل لتتف يةيا تت  يتتال   ا اليتت  ح تتا  إل ونا قتت   تتيل   

ـيي .  ونا اليل اياالي  ون  الي كف   ق  ل

 : مستوى القدرة في مجموعة االختبار -6-3

ـا ل ونيقتتتتتتت  لتتتتتتتف ون يتتتتتتتال   ـ  لتتتتتتتف واشتتتتتتت الص  نستتتتتتتل نتتتتتتتتيال يتتتتتتتليتتتتتتتل ونييستتتتتتتل  ل اتتتتتتت  ال  يـتتتتتتتااى ون تتتتتتتي

ونـتته   ل حتتتيي ون ال تتي  وناتتف ا تتف ل ياتت  ي تت  كتت   ونا قتت   ا اليتت  اا االتتف يـتتااى يقتت  وو ا تتالـ  ي تتال  

  ال ا ف يـاايالي ون اا  .

ـ      تل  ون تاا    ا اليت   تيل يـتتاايالي ون تتتي ـوي ونياـا ـو  يتل ونص ت يةتت   ل يتاتتاى وو ا تالـ  تييو  س يت

ـوي ون تتا   ةتتيو  حـتت يال  . ايتتل  تتح يستتال لتتف  ـوي ونـتتهال  ةتتيو  اونص تت ـو  يتتل ونص تت تتل   ا تتييو   تتغي ونيتتتيى ونياـا

ل  س ـ يق . ـى لف ونـا  قيالال ك   ونيةيا   ونس 

 : نوع العمميات المستخدمة في حساب الثبات -6-4

ـاصتتتالع لتتتف يااليتتت  ون  تتتالي ونتتت   ييستتتل ونت تتتا   اليتتت  ياايتتتي ستتت نم  التتت     حتتتاع وناياليتتتتالي إل يتتتيى وو

ـا تـال  ون  الي ااالنا ي اليـ ي االص  نالا اليل   ـتالني  ي االصت   ـي ي  ونيـا يي  لف تـال  ون  الي   لل وناة

ـي تتت  ون تتتـا ونياسالل تتت   اةتتتاي لال تتت  هيحتتتف  تتتيل ونال ي تتتيل كتتتف اتتتتتيكال وناتتتف اشتتتتي  ياالنةتتت  ةييتتتع    ا ل ل

ـ   ـال وس تتـ يقتت  ن تتي ـل شتت ـةتت  .تيتتع ي تتاليـ ونا تتاليل لتتف ون لتت    لهتتف اصتت وو ا تتالـ  التت  وإلايتتالل  تتحصال وني

 (.83-82    يال ـح  : لـ لف وو ا الـ.)   ي ونـ ح قيحونيق  وناف ية   ل اااو

 : الموضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوعية-6-5

ـةتع  نم إن         ـوي وني الني   ا ايـ ونيا ا ي   اي ـوي ونيا ا ي    الاال   س ـ يل وو ا ال ااهـ وو ا ال

ـةالي لف وو  ـوي وني الني   واي  ا ييـ وني ـوي ي تال  ٠ا ال انسل نيال وني  اي يل  نم كا  تيح إ لتتالع و ا تال
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ـى يتتأ ـ  التت  ون تتيا ونتت   ياا تتـ  كتتح  تتص  يتتل  ـوي  ال اتت    لهتت و يتتل حالتيتت    تت تاتت  حت تت   التت  و ا تتال

ـةالي ونااالح .٠ صالي وو ا الـ ونةيي  يال  ون يالال واحـت  ن يتالال ي   انسل ونت  واي   كا وـا يوح ـا

 :  أداء االختبار زمن -6-6

ـةت    ـات    إو  ل هيتالي  ونتهيل  ي ـة  ياـ   يع قي ـي إن  ونت ا   ال    ال  ي هيالي  ونهيل اأيى  النص

ـا الم لف وإلةال   ايل  ح  صل ياالي  ون  الي .    س ـ يل ون هح قي اأيى إن  وو

ـق  وو ا تتالـ ان  ـاصتتتع  هيتتالي  وناقتتي ونتت   يـتتتاغ ستتل إ و لالنتتي ونيتتتي  اييستتل ون تتا   ل يااليتت  ون  تتالي ي

قـتح  التح  –ي/ ونـتيي   تا كالشتح  اي االتف   تـ لتا  ونيتي  يتل و ا تالـ ف تـ.)٠ شس  س يـ يتح صل ون  تالي 

 ونحصال  ةاليا  ونيالم ـااي(.

 

 تصميم القياسات المتكررة: -7

 تحميل التباين أحادى االتجاه لمقياسات المتكةررة من خالل خيار الثبات. -7-1

ـي يتت  ي االصت   الت  وناتاونف ا  ت  يـا يح  ال ون الت ي   ـوي لف ياالنةتالي اة ل يةيا   اوتي  يل وال

ـي  ـى قيالـتتال  يايحتتال   التت  ستت  لتت ا تتتييح ون يالـتتالي  "نتت نم يـتتي  كتت و ونا تتتييح ٠ووحاهتتالع يتتل ستت  ياالنةتت  يةتت

ـ  ـوي وـتا يوح كت و ونا تيي " ونياسـ ـو يهتال ون التتع إ و   ح .إ  .ايتـ  ل كحتالم  اتل ون تاو ل وناتف يح غتف  ل ي

ـوي يأقاتت   تيتع و اتأ ـ إتتيى كت    ـي ي  ونيـا يي  ا  ي ـو ال   ل يسال ا  يـ ةييع ونياالنةالي وناة يح غف ي

ـى    ا يتل قيتالال  ونياالنةالي لف ونياالنة  وناالنيت    ا ل يات تا ون التتع يتل  تتيح وحا تتال    تتـ ياالنةت  إنت    ت

 إن  آ ـ.
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ـوي اك و ونا ييح ياي يل  س ـ ونا يييالي   لاَل    ـو  وـا يوح حصال يةيا   وال ـوي ياايي  حا نياغي

ـو ال  وايـا ونـال    ـل ي   ش

ال  ك و ونا تييح حةتي  ل قتف )ف( وناتف حت ت   اليهتال لتف اتاليت  ونا تاليل ناليةيا تالي ونيـتتا ال  يتل   

ـو لت   قـي  ونا اليل  يل ونيةيا الي  ال  ونا اليل يو   ونيةيا الي ا  ح لف اتالي  ونا تاليل ناليةيا تتالي ونيا

 يل قـي  ونا اليل  يل ونيةيا الي  ال  ا اليل وناصال  .

 لفريدمان : 2كا-7-2

ـ اي  اونحصـي  اووةايال ي  تالوي اسال ليهال نيي   تي  ياوقف ا   اوة  ون التع لف س يـ يل ون تاع ونا

ـوي ونايحت   ـي يتل  لت ـا   س  يحهال  النحـ   نست  لتت ـوي   ايالال   ل ااتيي  كيي   ا  ـي ي   ا  يي يل وو ا ال اة

ـوـتي  وناتف  ـكتال يتل ونيتاوي . س ل يلال  يل يةيا   يل ونلت    ل يا تتاو ونيتالي  وني يت احهتال  س تـ يتل اي

ـ تتع  ـوـتتي  يتتل كتت   ونيتتاوي وا ـا تت  نستت  يتتالي  ي ـى    تتح االتت   ـ تتع وا تت لتت  ي تت  كتت   ونتتتالوي ٠ونتت  ع  ا وا

ـوي ونياايي  يـا يح سال ـي يت  ونياحا ت   ا وو ايتال ـح   يل ونياوقتف وناة ـيييالل.٢ 2ااة  وني ال  نص

 ت مترابطة:لكوكران لعدة عينا 2اختبار كا -7-3

ـوي   اسالحتي ون يالحتالي يتل    ـا ل   ال  يةيا   اوتي  يتل والت ـوـا   يحالي ي إ و وـا يح ون التع لف ي

ـول  ـا لتت   الـتتا يوح و ا تتالـ ستتاس ايالالتت  كتت و ٠ونيـتتااى واـتتي    لححتت  ييسحتت  وني تتالـ  تتيل كتت   ونايحتتالي وني

ايـ ياولا ر    –و ر  ا ر ياولا  –ر حاح  وو ا الـ  ل يسال ونياغيـ ووـيف  حال ف ونا حيف ي   ووـاةال  

 .ا ل اسال ونايحتالي يحا تال   شاو يال  
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 : Validity:لصدقا-ثانيا 

ـف   حتتت  ا يتتيح    ـ ايتت  اونحصـتتي  اووةايال يتت  اياتت ـوي ونا ـوي لتتف ا تتايح وو ا تتال ياتتي ون تتيا  كتتح وو ا تتال

ـ  ون هيتتيل إل ــ ونحاتت   تتالي سصاليتت  اي عيتت  اياحتتت     ا ايتت   ا شتتالي  يتتالـ يتتل   نتت  ونتتيني  ونيتتالي  اوني تت

ـةت  وو ا تالـ ـ  ياليت    لتحل  تيا وو ا تالـ  ياتي لات  ي حت   الت  ي إل    اكحتال ييستل ون تا   ياةتيي  ايـتاي

ون يا نيال ـي   وايت  لف وو ا الـ     حت  و ياةتي و ا تالـ  تاليا  ا ايتـ  تاليا    ت  إل ون تيا ياايتي 

ـاف ـا تت   التت  ونحاتتال ا اووـتتايووي وني حيتت   التت    التت   تتيي يتتتل ونااويتتت  ال تتال  ناتت ـوي ونيا ـو ووـتتا يوح اون تت

ـة   اياحال كتال.  وني

ـى ونيا   تتال لتتف يةتتال  ون يتتالال ونحصـتتف  ل ون تتيا كتتا ون ال تتي  وناتيتتي  وناتتف اتتتيي ةاوحتت     ايتت

ـة   الني  يع ونـالام ونصاالتف ونت   ستتال ـةالا   ي ـا ل ي يهتيف إنت   لوو ا الـ ا ل وو ا الـ ون اليا كا ون   ا

ـاهح  ـةت   تيق   النيت  إ و وـتا يح لتف و ايتالـ قتالي  ا  تي ةتيو قيالـ  لالو ا الـ ون   ي يال ـي  ون يالي  اسال ي

 لف وا يال  وناف ااس  إنيهح .

 الصدق: تعريف -2-1

 كا ييى حةالح وو ا الـ لف قيالال يال ا تع ن يالـت  اوني يتالال ون تاليا  تالي  يتال ييستل  ال اتال)   تالال يتيتاي  

:59) 

ـف  التتت  يـتتااى و   ـةتت  يقتت  وني يتتالال لتتف اتييتتي يتتال ا تتع ن يالـتت  لتتح و ل تتا ي يتتالال نالااتت ن تتيا كتتا ي

ـةالي  التت   ل اي ت   يحت  يي الت   ـيل  الت  اصـتيـ ونتي ـوـف نالا يي  لحححال حتاالج إن   ل حسال قالي ونات ي  وني

 نيةال  ونات ي  ونيلالا  قيالـ  .
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ـ  ن  ا الـ انسحت  نتيال  تتيي   تل اون يا كا  كح  ال ي  يل  اوص ون يالال   لالن  الي    ـا ي     

ـ   ا ايتتـ ياـتت   و ييستتل  ل يستتال  تتاليقال   لتتحل اايصتت   ـةتت  ايتتـ يـتتا  ون تتيا .اوو ا تتالـ ونتت   ياليحتتال ي

ـةالي ون   ييستل ـوـ وني  يل ات يا ون يا. ون  الي كف ات يا وـا 

 شروط صدق االختبار: -2-2

ـو   التتتتتت  قيتتتتتتالال يتتتتتتال ا تتتتتتع  -أ   ياحتتتتتت   ل يستتتتتتتال وو ا تتتتتتتالـ  و  تتتتتتتال ٠ن يالـتتتتتت    ل يستتتتتتال وو ا تتتتتتالـ قتتتتتتالي

ـ  وناف ي يـهال.  ا ي    الن ي

ـو   الت  قيتالال يتال ا تع ن يالـت  ل تل  -ب ـو   الت   ل ٠ ل يسال وو ا الـ قالي  ياحت   ل يستال كتت و وو ا تتالـ قتالي

ـى وناف يتاي   ل ا تاالل  هتال  ا ااتيو   ياهال. ـوي وا  ـ  وناف ي يـهال اون ي  يييه  يل ون ي

ـ  وناتتتتتتف ي يـتتتتتتهال  ل ي  -ج ـلتتتتتتف ون تتتتتتي ـو   التتتتتت  ونايييتتتتتته  تتتتتتيل ل   ياحتتتتتت   ل يييتتتتتته  تتتتتتيل٠ستتتتتتال وو ا تتتتتتالـ قتتتتتتالي

ل  ا وايوع ون ايف.  وايوع ون اى اوايوع ونياـا

 أنواع الصدق : -2-3

  يا ونيتااى  ا وني يال. -

ـا ل  ية . -  ون يا وني

ـل  ا  يا ونيصهاح.  -   يا وناسايل ونص

 صدق المحتوى:  2-3-1

ـةت  و ـيوي وو ا تتالـ    يحتت  يي الت  إلةال تالي اةيتتع كتا وني ناتف ييستتل ليهتال و ا تالـ إةال تالي ونيصتتتاص  الت  يصت

ـو ف نالياوقف وناف اي   ياال  ونيةال  ونت   يهتاح  ت  ونشتت ص ـةتالي وو ا تالـ ت ي ف  ا ولا سيتال  ونت   يصـتـ ي

ـوي  .ياح    ةاي   يح  ونص 
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ـوي ونات تتي  و   ـوـتتف ل تتتي يستتتال تتيا ونيتاتتاى يتتل ونـتته  ات ي تت  لتتف و ا تتال وايتتـ  س تتـ  تتاا    ني

ـيتف  لتحل  تيا ونيتاتاى ياايتي  الت  ونيلال  ت   تيل   حييال ي يال وو ا الـ  ال ي   ا ـي  ايـ او ت  وناا

ـيـتتهال   ا تتيل اتاليتت  يتاتاى ناليتتالي  يتاتاى وو ا تتالـ ااشتتاي   ياليت  ا تتييـ  تتيا ونيتاتتاى  التت   ا كتتيوف اي

 :   ع  لاوي

 ا ف يةال  ونيتااى. - 

ـي  لف وو ا الـ.ات -  ـ ي  وناف ا يـهال س  يص  ييي ونيةالوي ونص

ـح   حي  وو ا الـ يع  حي  يةال  ونيتااى. -ج  ي ال

ـي ي  نالات ا يل  يا ونيتااى يل ـا اة  : اكحالم ل

ـةالي وناف يت    اليهال ونيصتا يل لف وو ا الـ. -أ ـح   يل وني  وني ال

ـوـ   حيالل وا لالع ونشال ا  لف وو ا الـ نالا سي يل  -ب   يا يصاالح وو ا الـ.ي

ـا وناي  وناف يـا ييهال ونيصتا ال. -ج  اتالي  ل

ـوع  لتتف   قاهتتتال  يتتال ي يـتت   -د ـ    ا ون تت ـا لتت   يتاتتاى وو ا تتالـ سالنـتت ـوـتت    تتـ  اتتل ونااويتت  ايتتـ وني ي

 وو ا الـ.

 لصدق المرتبط بالمحك: -2-3-2

ـا الل  يل وو ا الـ ا يل و ا الـ آ   ـي    تـال  ياالي  وو  تـ يلالتا  اليت  ونيتتتم   اساليتال ااح ك   ونل

ـاصاال . ـاصاال  سالل ياالي  ون يا ي ـا الل ي  سالل ياالي  وو

ـا كف:  ياح تـال  ون يا  يون  ونيتم  اي  ل
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 : الصدق التالزمي -و

ـوي  الت     ـةتالي والت ـةالي  تيل ي ـا الل  يل ي ـي    ياالي  وو اييسل تـال  ياالي  ون يا لف ك   ونل

ـةالاهح لف وايوع  ونصاالف. وو ا الـ اي

ـول وناشتت يص و وناح تتأ     ـوي وناتتف اـتتا يح اات ون تيا ونا هيتتف كتا  س تتـ  حتتاوع ون تيا ي عيتت  ن  ا تال

  حاال ا ونيـا   .

 الصدق التنبؤى: -  

ـ  ووـا يالل  ال  وناح أ   حيالل ـالام ونيـاة يل لف ياقف يـا  الف  ا ال ت  إ و ستالل    ياايي  ال  قي

ـةف نالـتالك و ونياقف ونيـتا  الف يااالتا  ـا ل  يايتالـ  تال ام  اتي  يتال ي ـتيهال وو ا الـ اكت و ون تيا و  تي  ل يت

ـوع ووـا يالل. ـ  يل إة  .(282-281:  1978 ) ةال ـ   ي ونيةيي لا

 

 

 الصدق التطابق: -2-3-3

ـي تتت     كتتا لتتتف ونت ي تتت  يي تتت  ونا قتتت   تتتيل ون تتتيا اون  تتتالي ايتتتاح تـتتتال   تتتيا وو ا تتتالـ لتتتف كتتت   ونل

ـو  تتـ ـتت ا تـتتال   تتيق   تـتتال  يتتيى واـتتالا ي ـةتتالاهح  التت  و ا تتال ـوي  التت  وو ا تتالـ ونةييتتي  اي ـةتتالي والتت

 ا  الا  اي يال حصال ةاوح  ونـالام وناف ي يـهال وو ايالـ ونةييي.

 صدق التكوين الفرضي: -4 -2-3
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ـ تتف  ا ون ال تتتي     ـةتت  وناتتف ي تتيال  هتتال وو ا تتالـ وناستتايل ونص ـ تتف  تتل وني يا تتـ  تتيا وناستتايل ونص

ـيتتتت  وناتتتت ـ تتتتف ا تتتتيي يتتتتل  ف   تتتتي ن يالـتتتتهال .ا ياايتتتتي  التتتت  ونا تتتتف وناص تتتتيالف نالا قتتتت ونحا  تتتتيل وناستتتتايل ونص

ـف  ونـالاسيالي وني االص  ـ ف يايل  ا ـي  يايح   ايل كحال يح ح   ل لت كا ييى قيالال وو ا الـ ناسايل ل

ـف  ال  يال و ااح ـ ف  ا ون حالع  ا ونيصهاح اهيف إن  وناا ـةت  تـال  ون يا ونياايي  ال  وناسايل ونص ف وني

ـي.  ونيات     ال  وو ا الـ  ا  ال  يال و اي  ؟ ييال يـال يحال  ال  لهح ونص

 الجوانب التي يمكن مراعاتها عند دراسة صدق االختبار-2-4

  جانب المحتوى :-2-4-1

  قتت   حال تتـ وو ا تتالـ  تتالنيتااى   ااي يالهتتال نتتت  اونحا يتت  ونصحيتت  ن  ا تتالـ .ايا تتيل كتت و اا تتيف   

ـهكال وو ا الـ تانهال.تياي حلالا ونـي ـوي اون  ال ص وناف ـي  ـف اونيهال    وني يـت   يتال لف ونياتال

  : لجانب الجوهريا -2-4-2

ـي  .   ـو ـي  نيال ي تا يل ايالـم  ا وـا  ـوي ونحا  اي  ي    وني ـ

 

  : الجانب البنائي -2-4-3

ـةاتت       ااولتا يتع  حيت  ونـتي  وناتف اي  ي    ونييى اسال لي  ون حي  ونيو الي  ن  ا الـ سيتال ااسـتهال ي

 ي يـهال.

 الجانب التعميمي: - 2-4-4
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ـاف  ا يةيا الي      ـواهال  ال  ا ـة  ااصـي اي  ي    لتص ونييى ييسل  ل اايح      ال ص وني

 ي االص  .

 الجانب الخارجي: -2-4-5

ـ ي  ن  ا تالـ يتتع نياغيت     ـى    يتال لتف اي  ي    واين  وناف ا  ي ونا قالي ونا ال يي  اونا ال ـوي وا ت

  نم ي عيا  ونيتسي  الال يا  ونال ي ي .

  : الجانب المضامين  -2-4-6

ـةتت   ا وـتتا يويالاهال نصااليت   ا ونييسحت    اوف تالـ وناتف    ـات   الت  ياحت  وني اي  ي     يت  ي تالييل اا

ـص. ـا   اليهال  يال لف  نم يـال   وناتيه اونايون  ااساللأ ونص  اا

 ة عم   صدق االختبار:العوامل المؤثر  -3

ـ   ال   يا وو ا الـ ا كيهال:  كحالم  ي   اوي  يأ 

يتتتهيوي  تتتيا وو ا تتتالـ ا اتتتال  نهيتتتالي   تتتيي  ـتتت الا  ال  نتتتم ونلتتتا  ي تتتاف   تتتـ  :طةةةول االختبةةةار -3-1

ـا تالل وو ا تالـ  تالنييهول  ـو  نس تـ تةتح  يحت  واـت ال  .ا ت نم يتهيوي يااليت  و ونشتاو    ا   لتتالع ون يتالال حات

ـلتع  ون ييت  وناييي  نياالي   يا وو ا الـ. اا

ـو   : ثبات االختبار أو المحةك -3-2 يات  ـ ون تيا  الن ييت  ونايييت  نيااليت    تالي وو ا تالـ  ا ونيتتم ات  

ـيو  . ـو  يلت  ي الشت
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ـا تالل ون تال ح  تيل وو ا تالـ اونيتتم   اتيتع  :  تباين العينةة -3-3 ـ  يتل  تـا وو  يتال  ل ون تيا  تا

ـا تتالل ياتت  ـييتت  اكستت و حةتتي  ل  ل وو ـاا ونص ـييتت  يو تت  ونايحتت    لتتحل ون تتيا ياتت  ـ  االتتم ونصتت ـاا ونص  ـ  تتالنص

   " ونا اليل ونيح صل

ـا الل.٠وناةالحال ر ي ال  يل ون يا   ـاصع يهيي يل ون يي  وناييي  ن نم وو  ا ل ونا اليل وني

 المعايير : -4

ـي لف  تي وو   ـة  ون الح وناف يت    اليهال ونص ـوي يون  لف تي  واهال    حتاالج إنف يايالـ و يسال نالي  ا ال

ـ    ا ص    ل ااييه ك   وناتيوي  ا ونياالييـ  يال ي اف  :  يسـ هال ياحف اصهح لف إلال

ـل  تيل  -أ ـة  وناوتي  يل و ا الـ إنف آ ـ ياحف ياتيو  تا  اتالـ  ـالـتال  ييستتل  تت   ل ح تال  ل يسال نالي

ـوي لف وو ا ـةالي وناف يت    اليهال وال ـوي وني االص .وني   ال

  ل اسال ك   وناتيوي    ونياالييـ ياـالاي . -ب

اةاي ح ل   صـ ت ي ي     صـ يلالا   اا ـ  ل وحاتيوح وناتف ون تص  ا يـتتهال    تيتتع حـتاليع  ل  -ج

ـ   ـة     ـة   اف ي ـي:٠ح ا   الل ي ـة  ونص  ايل ونياالييـ ونيـا يي  ناصـيـ ي

ونياتالييـ لتف تالنت  إ و سالحتي ونـتي  يتل ونحتاع ونتت   ح تيـ  حت  يـا يح ك و ونحاع يل  :معايير األعمار  -4-1

ـي إنتتتف  ياهتتـ حيتتاو  يا تت   ايحاايتتتال  حـتت يال  يتتع ونهيتتالي  لتتتف ونايتتـ ـةتت  ونصتت حهتتال إ ل ياتتالييـ وا يتتتالـ احـتت  ي

ـوح  لف حصال ونـل   ايحهال ياالييـ : ـةالي  ق لالي ي  ياـا

ـيوي لتف اييسححال  ل حت ت   التف يةيا ت  يت : معايير العمر الزمني -  ل كت   ونياتالييـ  ال يتا و ا تالـ ناليصت

ـةالي نستت  يةيا تت  يتتل كتتأوع  تتل ونتتي ـو اتت  اون الحيتت   شتتـ   احت تت   التتف ياـا ةييتتع وا يتتتالـ  تتيل ـتتل ون

 والصال  ست  يحهال  الف تي    اييسححال اي يالهال  يالحيال .



                                                                       الخصائص السيكومترية ألدوات القياس                                    الثاني الفصل
 

31 
 

ـ  ونايـ  : معايير العمر العقمي -ب ـوي اي الييال ون سالع لس ونا الف   اكتف ااحتف ساليتال اـا يح س يـ يل و ا ال

ـةتت  يايحتت   ا  ةتتال   تتل ـتتأو   يستتل ونحاتتـ إنتتف ةتتيا  نالياتتالييـ   اييستتل اتايتتت  يتتتال  ت تتت  لتتف  التتف ي

ـ  يايل . ـة  إنف يـاا   ي   ت    الي  ونلص  يل ي

ـ  ونهيحتتف   ـل  يحت  ا تتيل  يتت ـج حـت    اتيل حاا   إنتف ونايتـ ونا التف ناالييت  لححت  يةت   اليحتال  ل ح تال احـتا 

 .ن سالع يل     ونياالين :و

ـيو  ايحاايتال  حـت يال  يتل  :معايير الصف الدراسي  -4-2 اكف اـتا يح سيايتالـ نالـتيالي وناتف ا تي  اهويتيو  يلت

 يـاا   تف إنتف ون   يالي 

ـا :لمعايير المئينية  - -4-3 ـوي ةيال ات  لالن ـي  النحـ   الت ـاي  ونص ـ   اليق   ل ا  ت  اهايحال وني يحيالي   ا

ـيا يتتل ) ـي  التتتف اتتي ـي كتتف يستتالل ونصتتت ـةتت  وناتتف يت تت   اليهتتال لتتف كتت و ونااهيتتع 100وني يحيتت  نالصتت ( اأكتت  نتت  وني

ـ  ونصهتتح   يتتل  يا هتتال ـوف  وني يحيتالي   حهتتال ـتتهال  ونتـتتال  ييـتتا  تتيح اـتتالا  اتتتيواهال ا  تتص   ال تت   حتتتي  لتتت

ـاقال  ياـال ـاا ونياـالاي  لف وني يحيالي و اي   ل  اي  لف وني يوـ.ونااهيتع ا ل ونصت

ـةتتالي يسالل تت  ا تتاح  :لةةدرجات المعياريةةة  -4-4 ـةالي ون تتالح إنتتف ي ـي تت  شتتال ا  ووـتتا يوح ناتايتت  ونتتي كتتف ل

ـ  س ـتالال  ـوف ونيايال ل ونتـال ف اووحت ـي  النحـ   ناليةيا     ااايي  الف وـا يوح ونياـا ـسته ونص  اا تيح ي

 : نالياالييـ ااتيي يل     ونياالين 

. 
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ـةتتتتتتتت  ونياة تتتتتتت  اتتتتتتتي   التتتتتتتتف  يوع   التتتتتتتتفل تتتتتتتل   اوني ـةالي ونـتتتتتتتالن   اتتتتتتتي   التتتتتتتف  يوع  يحتتتتتتتف يتتتتتتتل ونياـا  النتتتتتتتي

ـو   ـي   ص ـة  ونيايال ل ا ال   وني ـة  ون الح وناف اـالا  ونياـا  ٠يح    اوني

ـي  لدرجة المعيارية المعدلة )التائية( :   -4-5 ـ  ونـالن   اون يح ونسـ ـة  نالاغال   الف وإلشال ـتي ك   وني  وقا

ـ  ـولهتال ونيايتال تتلهال 10 = اوحت الدرجةة التائيةة = ) الدرجةة  ا ييستل تـتال هال  النياالينت  وفايت : 50  = اياـا

 .51(+  11× المعيارية 

 :طرق حساب الصدق والثبات( 11)جدول رقم 

 المالحظات التحقق منها الخاصة

ات
ةةةةةةب
ةةةةةةةة
ةةةةةةةة
ةةةةةةةة
ةةةةةةةة
ثةةةةةةة
ال

 

ـي   إ الي  و-1  نال يال
ـةتتالي  ـا تتالل  تتيل ي ـايل ايتـتت  يااليتتت  وو ـ  اوتتتي  يتتل وو ا تتالـ ال تتا يتت  تتا

ــال ا  ـوي لف ونال ي يل   اال ال  نحتاع ون يالحالي ييسل وـا يوح :  ي ـيالل وال  ـ ي

ـايل ياسالل ايل -2   ا
ـايل ياستتتتتتتتتتتتالل ايل يتتتتتتتتتتتتل وو ا تتتتتتتتتتتتالـ اونال يتتتتتتتتتتتتا لتتتتتتتتتتتتف اقتتتتتتتتتتتتي  إ تتتتتتتتتتتتيوي  تتتتتتتتتتتتا

ـا تتتالل  تتتيل  ـايل ال تتتال  نحتتتاع اوتتتي   اتـتتتال  يااليتتت  وو ـوي لتتتف ون تتتا ـةتتتالي والتتت ي
 ون يالحالي .

 إ تتتالي  ونال يتتتتا   تتتتـا ياسالل تتت  -3
 

ـ  ـايل ياستتتتتتتتتتتتتتتتالل ايل يتتتتتتتتتتتتتتتتل وو ا تتتتتتتتتتتتتتتتالـ اص تتتتتتتتتتتتتتتتتالهيال لاتتتتتتتتتتتتتتتتت  ال يتتتتتتتتتتتتتتتتا  تتتتتتتتتتتتتتتتا
ـا تالل .  هيحي  لايال  حـ يال    اتـتال  يااليت  وو

 وناةه   ونح صي -4

ـةالي إنتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ـ  اوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي    اا ـتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيح ونتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي  ال يتتتتتتتتتتتتتتتتتتا وو ا تتتتتتتتتتتتتتتتتتالـ يتتتتتتتتتتتتتتتتتت
ـةتتتتتتتتتتتتتتاليح تتتتتتتتتتتتتتصيل ا  ـا تتتتتتتتتتتتتتالل  يحهيتتتتتتتتتتتتتتال    ا ا تتتتتتتتتتتتتتاليل ي  تـتتتتتتتتتتتتتتال  يااليتتتتتتتتتتتتتت  وو

ـةتتت  و  ن  ا تتتالـ اونات تتتا يتتتل استتتاللأ ح تتتص   ساليتتت  ستتت  ح تتتف  التتت  تتتتي  اوني
 : تتتتح تـتتتتال  يااليتتتت  ون  تتتتالي  الـتتتا يوح اوتتتتي  يتتتل ونياتتتاليوي وفايتتت ٠وو ا تتتتالـ 
ـيالل  ـاول ا–ـ ي ــي  لالتي ا ل حةالل ا ةايتالل ا ـانتال ا  ت  ٠كا

 
ـيو -5 قيتتتتالال وواـتتتتالا (ي تتتتاليل ونيصتتتت

 )ونيو الف
 

ـ  اوتتتتتتتتتتتتتتتتي     تتتتتتتتتتتتتتتح وـتتتتتتتتتتتتتتتتا يوح اوتتتتتتتتتتتتتتتتتي  يتتتتتتتتتتتتتتتتل  ال يتتتتتتتتتتتتتتتا وو ا تتتتتتتتتتتتتتتالـ يتتتتتتتتتتتتتتت
ـي ـال (  صـ  ا)  –سايـ  : ونيااليوي وفاي   (ياالي   نصال .1-0ـياشال

 
 
 

ةةةةةةةة
ةةةةةةةة
ةةةةةةةة
صةةةةةةة

ال
دق
ةةةةةةةة

ـ  -1   ون يا وناالك
ـ  يتتتتتتتتتتتتيى يحالـتتتتتتتتتتتت   وو ا تتتتتتتتتتتتالـ نيتتتتتتتتتتتتال ي تتتتتتتتتتتتيال   انيتتتتتتتتتتتتتل  ي تتتتتتتتتتتتاح  التتتتتتتتتتتت  لستتتتتتتتتتتت

 اي تتتتتتتتتتتتتيا لتتتتتتتتتتتتتف ا تتتتتتتتتتتتتاح ون حتتتتتتتتتتتتتاي   ايتتتتتتتتتتتتتيى   قاهتتتتتتتتتتتتتال٠يل تتتتتتتتتتتتتا  التتتتتتتتتتتتتيهح 
ـ   ا ونـتتتتتتتتتتتتتتتتتي   ا ون اتتتتتتتتتتتتتتتتتي ونتتتتتتتتتتتتتتتتت   ي يـتتتتتتتتتتتتتتتتت  وو ا تتتتتتتتتتتتتتتتتتالـ ( يتتتتتتتتتتتتتتتتتتل   الن تتتتتتتتتتتتتتتتتي
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ـوع ـل  التتتتتتتتتتتتتت  يةيا تتتتتتتتتتتتتت  يتتتتتتتتتتتتتتل ونيا   تتتتتتتتتتتتتتيل  ا ون  تتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتت   وناتتتتتتتتتتتتتت
 ل  ونيةال  ( .

  يا ونيتااى  -2
ـاع  ي تتتتتتتتتتتتتتتتتتاح  التتتتتتتتتتتتتتتتتت  يتتتتتتتتتتتتتتتتتتيى اي يتتتتتتتتتتتتتتتتتت  وو ا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتالـ نالييتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالييل  ا ونصتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 نم وناتتتتتتتتتتتتتاوهل  تتتتتتتتتتتتتيل كتتتتتتتتتتتتت   ونييتتتتتتتتتتتتتالييلوني االصتتتتتتتتتتتتت  وناتتتتتتتتتتتتتف ي يـتتتتتتتتتتتتتهال   استتتتتتتتتتتتت 
ـل  ال  يةيا ت  يتل ونةهوع.   يل     ونا

ـي  )ونيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم -3 ون تتتتتتتتتتتتتتتتتتيا وناة
 )ونا هيف

ـي يتتتتتتتتتتتال     ا سيتتتتتتتتتتتال يا تتتتتتتتتتتـ  حتتتتتتتتتتت   اكتتتتتتتتتتتا  تتتتتتتتتتتيا وو ا تتتتتتتتتتتالـ سيتتتتتتتتتتتال ياتتتتتتتتتتتيل اة
ـةف. ـا الل  يل وو ا الـ ا يل يتم  ال   ياالي  وو

دق
ةةةةةةةة
ةةةةةةةة
ةةةةةةةة
ةةةةةةةة
صةةةةةةة

ال
 

 اح تتتتتتتتتتتتتأ  (  تتتتتتتتتتتتتياون تتتتتتتتتتتتتيا ون-4
 ) ونيتم وناح أى

ـي ـ  وو ا تتتتتتتتتتتتالـ  التتتتتتتتتتتت  وناح تتتتتتتتتتتتأ   حيتتتتتتتتتتتتالل ـتتتتتتتتتتتتالام ونصتتتتتتتتتتتت  ياايتتتتتتتتتتتتي  التتتتتتتتتتتت  قتتتتتتتتتتتتي
ـا الل   ااتالي  ووحتيوـ  &وـا يوح ياالي ي وو

ـلي   -5 ـح  ونل   يا وني ال

ـلتتتتتتتتتتتتف ـ  وو ا تتتتتتتتتتتتالـ  التتتتتتتتتتتت  ونايييتتتتتتتتتتتته  تتتتتتتتتتتتيل ل  ي تتتتتتتتتتتتاح  التتتتتتتتتتتت  يصهتتتتتتتتتتتتاح قتتتتتتتتتتتتي
ـ  وناف ي ـيهال اييسل  ل ياح   ـالا يل   :  ون ي

ـح  وا ـةف. ي ال ـوف لف وو ا الـ اونيتم ون ال  ل
ـوف لف وو ا الـ ل ل . ـح  وال  ي ال

  "اييسل ونات ا يح   الـا يوح و ا الـ ري

 ون يا ونااليالف -6
ـا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتالل  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتيل  ي تتتتتتتتتتتتتتتتتتاح  التتتتتتتتتتتتتتتتتت  اتاليتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ي تتتتتتتتتتتتتتتتتتتصال  ياتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالي ي وو

ـوي اونيتسالي وني االص  وـا يوح وناتالي  ونااليالف  وو ا ال

 ون يا ون واف -7
 ٠يل ون تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيا اون  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالي كتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا ونا قتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

ـ يا  نياالي  ون  الي  ونة ـ ونا
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 :الخالصة

ـوي اوني تالييال اقتاو ح وني تات  اقتاو ح ونا تييـ    ـي  ر وو ا ال وـا يح ون التع  يي يل واياوي ونـسايا

ـا ل   شس  س ي ـيـ  اتالـ ةتي ي  تا  يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتون واف اي يالال ونا ييـ ايق  حاال ةهال ي   تتتتتتتتتتل   تال ص ونـسايا

 ايل  كيهال  ون  الي اياالييـ راصـيـ ونحاال ا .

ـي   لالن تيا ياحتف إنتت        تيتع و االتف ونااليتالع لتف  ت ل يصتالكيح ياتتي  نهت   ون  تال ص ونـتسايا

ـة  يـاليع ك و وو ا الـ قيالال يال ق ي  ل ي ـتيل ـاي   الال   .ييى و اون     ي  ( .197: 1403)  ي ون

ـيسي  ناالح ونحصال       حاوع نال تيا كتف :  تيا ونيتاتاى    تيا ونيتتم ا تيا  اقي تييي ونةياي  واي

ـ ف.  وناسايل ونص

ـي يتتل ال يتتا وو ا تتالـ او ااتت  ـ    ـةالي وناتتف ات تت   اليهتتال ونصتت  يتتال ون  تتالي لي تتاص  يتتيى ونا تتاا  النتتي

    تيتتتع و ايتتتي وناييتتتي يتتتل  النااويتتت  وناتتتف ااتتتاي إنتتت    لتتتالع ون تتتيق  ل لهتتتا ياحتتتف يقتتت  وو ا تتتالـ  ا واـتتتالق

ـا ونيا ا  نالتي يل وا لالع ..  واـالني  اونل

ـوي يون  لف تي  واهال    اتاالج إن  يايتالـ  ـي يل وتي وو ا ال ـةالي ون الح وناف ات    اليهال ونص و يسال نالي

ـ  ا ص تتال  اصـتتـ ونحاتتال ا  نهتت و لالنياتتالييـ حتتاع يتتل ونيتلتتالي وناتتف اـتتا يح لتتف اصـتت يـ يسـتت هال ياحتت  لتتف إلتتال

ـي.  ـةالي وناف يت    اليهال ونص  وني
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 تمهيد :

يتميز بداية القرن الحادي عشر بتزايد المعرفة العممية بقفزة نوعية ىائمة وسريعة ، وما   يعادل         

كل ىذه المعطيات قد ألقت بتحديات مختمفة ، ومتباينة من خالل األبعاد  تطبيقات تكنولوجية متسارعة

 المشتركة وما تفرضو عمى األستاذ من معرفة قوية .

في إطار النظرة  التعميمةومن ىنا يعتبر األستاذ أحد المداخالت األساسية أو الرئيسية لتطوير العممية 

متطورا ، ومتجدد في خبراتو ومعموماتو ، وميارتو التدريسية المتكاممة لمعممية التربوية ، وىذا األخير يكون 

 باستمرار لمواكبة العصر الجديد .

 ىذا الفصل لو مجموعة من العناصر تبدأ من مفيوم جودة األستاذ وصوال إلى معوقات التي تعترض جودتو .

 جــــودة االستــــــــاذ: -أوال

يقصد بجودة أداء األستاذ مدى إتقانو ألدائو  الميني في المراحل التعميمية الثالث وذلك بوالية مستغانم من 

خالل تطوير أدائو العممي وتمكنو من تخصصو ومتابعة الجديد فيو ، ليتمكن من تنسيق المعرفة في عصر 

ربوي من خالل تمكنو من التحكم في االنفجار المعرفي الذي نعيش فيو اآلن ،ثم تطوير أدائو الميني والت

الكفاءات الالزمة بمستوياتيا المختمفة مع العمل عمى تحقيقيا وقياسيا وعرضو لممادة العممية بصورة جذابة 

 ومشوقة لتالميذه وكل ذلك يعزز الدافعية لمتعمم في المرحمة االبتدائية لممعرفة

 : مفهوم جودة األستاذ-1

مجموعة من المعايير التي تنتقل من ثقافة الحد األدنى  إلى ثقافة اإلتقان والتميز تعتبر الجودة بمثابة        

، كما أنيا ثورة إدارية جديدة وتطور فكري شامل وثقافة جديدة ، كما تؤكد عمى كل فرد في المؤسسة 

داء التعميمية بحيث يكون مسؤوال عنيا ، لكي يصل بيا إلى التطوير المستمر في العمميات وتحسين األ

ر ــــــــــــــــــــــــــات وممارسات األستاذ التي تعبـــــــــــــــــــــــ( جميع السموكي2008 -ولضبط مفيومو ذكر ) أحمد الصغير 

عن مسؤولياتو المينية واألكاديمية والثقافية التي ينبغي أن يقوم بيا في مجال عممو ، والتي يتم إنجازىا داخل 
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عيد أبو المعاطي  )تتكامل فيما بينيا لتشكل قوة دافعة في عمميات تعمم التالميذ .  وخارج المؤسسة حيث

،45:2010.) 

بأنيا عممية التركيز عمى أساليب التعمم والتعميم  1993كما عرفيا الخبير األكاديمي العالمي برىان عام 

حجاوي المعرفة العممية . )نوعة الكتساب الفعالة التي تدعم باستمرار قدرات المتعممين ومواىبيم المت

،12:2012.) 

 أهداف معايير جودة األستاذ في النظام التعميمي : -ثـــــــانيا 

العممي ، وأن قدرة أي  إن تحسين أداء مؤسسات التعميم يخطي باىتمام جميع دول العالم في  المجال       

نما بعدالة، وابتكار تمييز أي مجتم ع ـــــــمجتمع عمى إدارة مؤسساتو ، وبرامجو الحيوية ليس فقط بفعالية، وا 

 عن غيره .

تختمف معايير الجودة باختالف مجالت التي تطبقيا وتبعا ألنظمة التقييم التي تراقبيا حيث تيتم       

تائج تحصمييم الدراسي عبر مراحميا لتجاوز المعيقات التي تعترضيم في بمواصفة خرجي من المدارس ون

 (.20:2015،نجيب  بمبدأ الوقاية خير ومن العالج . )مسارىم العممي والميني عمال 

 ــــــــةة والماديـــإنما يمييز المؤسسات التعميمية بالمجتمعات المتقدمة ، ليست ثقافتيا أو مواردىا التطبيقي      

نما ما يتوفر فييا من قدرات أو طاقات أو ميارات يمتمكيا العاممين أو  ما تعتمد عميو من سياسات رشيدة وا 

 والمتعممين فييا .وذلك الستيداف مايمي :

 التحسين المستمر في أداء العاممين . -

 التحسين المستمر في أداء المؤسسات . -

 خالل :استثمار القدرات وتدعيم الميارات العاممين وذلك من  -

 . التنمية المينية المستدامة 

 . توكيد الجودة 
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 . تفويض السمطات االستقاللية 

 . تغذية راجعة 

 . إزالة العوائق 

 . التحسن المستمر ألدائيا 

 وىناك عدة طرق لتحقيق األىداف وىي : -

 . التخطيط 

 . الضبط 

 . الضمان 

 . التحسين 

 أما الجودة النوعية في التعميم تيدف إلى :

 تقرير تباين المباشر في تحصيل المتعممين من مؤسسة ألخرى . -

 تأثيرىا في إقرار المتعمم إيجابا أو سمبا . -

 (    2003منيجية تحصيل المتعممين وطريقة تفكيرىم ) محمد عزة عبد الموجود  -

 ( نذكر منيا ما يمي : 2008وىناك عدة أىداف حددىا ) عبد السميع و أحرون 

 المينية متكافئة لجميع األساتذة .إتاحة فرص تنمية  -

كل إصالح أو تطوير تعميمي باتجاه معايير الجودة في التعميم ال يمكن أن يحقق أىدافو ما لم  -

 تشكل التنمية المينية لألستاذ بعدا أساسيا من أبعاد ىذا اإلصالح .

عداد وترخيص التنمية المينية لألستاذ تنجح أكثر عندما تكون جزءا من نظام أكبر الختبار وا   -

 (217:  2011،محمد عطوه مجاىد  )ومنح شيادات تأىيل الراقي لألساتذة .
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تأىيل المدرسة تتمشى مع تطورات التي يعرفيا العالم وباألخص في تقنيات اإلعالم واالتصال  -

 البد أن يمر عبر تأىيل األستاذ الذي حددت لو مجموعة من األىداف نذكر منيا :

 ألساتذة لرفع مستواىم أدائيم الميني ، وتحسين اتجاىاتيم ، وصقل تحقيق النمو المستمر ل

 ميارتيم التعميمية ، وزيادة معارفيم ، وقدراتيم عمى اإلبداع و التجديد .

  تجديد معمومات األساتذة ، وتنميتيا ، وتمكنيم من الوقوف عمى التطورات الحديثة في تقنية

 التعمم ، وطرق التدريس ومحتوى الدراسي . 

 إلطالع عمى أحدث النظريات التربوية ، والنفسية ، والطرائق الفعالة واستخدام األساليب الجديدة ا

 (.218:2011،ي التدريس .  )  ىشام ف

 . تدريب األساتذة عمى تقنيات ، وأساليب التعمم الذاتي وتمكنيم من ممارسة تعمم المستمر 

 :معايير جودة األستاذ في العممية التعميمية  -ثــــالثا

يعتبر األستاذ أبرز المنظومة التعميمية حيث أنو مربي ومخطط ، ومتأمل ، وباحث ،ومفكر، ومقيم 

ومتعمم ، وقائد ، ومرشد، وميندس اجتماعي وليذا يتطمب رفع مستوى ألداء األستاذ حتى يستطيع 

 أن يؤدي دوره بصورة فعالة ونافعة . 

 

 

 

 

 

 

 التخطيط

 مهنية األستاذ

 المادة العلمية

 استراتجيات التعلم  التقويم

 وإدارة الفصل

مجالت معايير 

 األستاذ
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 مجاالت معايير األستاذ: (1 رقم ) شكل

( عمى أن األستاذ األكثر أىمية في تحسين  التعميم unesco .2000كما أشارت المنظمات العالمية)   

(  إلى أن الغرض النيائي لممعايير يتمثل في منح بعض  2004. وتطوير نوعيتو ويشير ) عبدالرزاق

المواثيق والتأكيدات المتعمقة بمؤىالت األفراد الذين يمارسون مينة التدريس وتكمن مجاالت جودة األستاذ في 

 العممية التعميمية  في : 

 تعميم التالميذ ليصبحوا قوة منتجة في المجتمع . -

 .تحسين جودة المنتج التعميمي  -

 تفيم المجتمع لمشاكل ومعوقات التعميم . -

 (.37:2010،)عيد أبو المعطي  رغبة المجتمع في الدفاع عن النظام المدرسي. -

 ونذكر معايير الممارسة في مجموعة من المجاالت الفرعية منيا :

 :التخطيط-3-1

أي تحديد االحتياجات التعميمية لمطالب واألىداف الكبرى لمعمومات تفصيمية مع تصميم األنشطة         

 التعميمية المالئمة .

دارة الفصل-3-2  : استراتجيات التعمم وا 

شراكيم في حل المشكالت ، وتفكير          استخدام استراتجيات تعميمية استجابة لحاجات متعممين ، وا 

دارة وقت التعمم بكفاءة . الناقد اإل  بداعي ، وتوفير مناخ ميسر لمعدالة ، وكذا إثارة دافعية المتعممين وا 

 المادة العممية : -3-3

 تشترط ما يمي :
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 التمكن من المادة العممية . -

 القدرة عمى إنتاج المعرفة . -

 تحقيق التكامل مع المواد األخرى . -

 ويم :ـــــــــالتق -3-4

 ومن معاييره التقويم الذاتي ، وتقويم المتعممين و التغذية الراجعة .

 مهنية األستاذ : -3-5

ترتكز ىذه األخير عمى أخالقيات المينة ،والتنمية المينية لدى األستاذ حيث تبرز جودتو في المساعدة عمى 

فعو لمتفكير في ممارستو التقويم الموضوعي ألدائو من خالل مقارنتو باألداء الفعمي ،والمتوقع منو ود

،ومحاكمتيا ذاتيا وكذا توجييو ببرامج التنمية المينية لألساتذة أثناء الخدمة باتجاه أىداف مرغوبة تشتق من 

 (.65:2011)اماني بنت محمد،   معايير الممارسة المينية المتفق عمييا .

 معايير العالمية لجودة األستاذ : -رابـــــعا 

إن نجاح البرامج التربوية مرىون باألداء المتميز الذي يقوم بو األستاذ بصفتو عنصرا أساسيا في النظام 

 [ إن صفات أستاذ المستقبل يتضمن المتطمبات التالية:2001التعميمي حيث أكد ]  احمد حسين 

 والتي تشتمل متطمبات عدة نذكر منيا:معايير أستاذ المستقبل: -4-1

 األكاديمية : .متطمبات4-1-1

 أن يكون لدى أستاذ المستقبل :

 الوعي بالمفيوم الشامل لعموم المستقبل والتكامل بينيا. -
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 القدرة عمى التعامل من منجزات العصر . -

 التمكن من أساسيات المعرفة في التخصص. -

 التأكيد عمى أىمية تحقيق التكامل بين التخصصات المختمفة والدراسات البينية . -

 متطمبات التربوية :-4-1-2

 أن يكون لدى أستاذ المستقبل :

االىتمام بالجانب العقمي وتنمية العمميات وميارات التفكير العممي و االبتكارات وحل المشكالت  -

 و التصميم واتخاذ القرارات المناسبة .

 حاسوب.القدرة عمى التعمم مدى الحياة وميارات التعمم الذاتي والبحث عن المعمومات واستخدام ال -

 القدرة عمى ممارسة النقد الذاتي و الموضوعي وتقبل وجية نظر االخرين . -

 القدرة عمى تحقيق التوازن بين )مادي/روحي( )ماضي /حاضر()خارجي/داخمي(. -

 القدرة عمى اتقان العمل في ادائو. -

 االىتمام بالجانب التطبيقي و الميداني في بعض المقررات . -

 ة لمتعميم والتعمم.استخدام بيانات ووسائط جديد -

 القدرة عمى التقصي وحب االستطالع. -

 متطمبات ثقافية. -4-1-3

 إن يكون لدى األستاذ :عالقات ايجابية مع األخرين. -

 المعموماتية..(.-التربية الدولية-االىتمام بدمج بعض المفاىيم الحديثة )العولمة -

 و التعامل مع البرمجيات التعميمية. ميارات استخدام التكنولوجيا -

 التمكن من دراسة المغات و ثقافات بعض الدول المتقدمة. -
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 االتصال.أو القدرة عمى التعامل مع تكنولوجيات العصر سواء في مجال المعمومات  -

 بات بيئية :متطم -4-1-4

 :األستاذإن يكون لدى 

 قدرة اجتماعية  من حيث المسؤولية و الفيم والمشاركة.  -

 قدرة فكرية من حيث قدرتو عمى معالجة القضاياوالمشكالت المختمفة . -

 حمول ليا . إيجادفي  اإلسياماالىتمام بربط المقررات الدراسية بقضايا المجتمع ومشكالتيو  -

 و المسؤوليات تجاه المجتمع . واألدواراالىتمام بالحقوق و الواجبات  -

لمتعامل بثقة  لإلفرادصية و االجتماعية الالزمة ميارات حياتية وىي السموكيات و الميارات الشخ -

 و المجتمع. اآلخرينومع  أنفسيمواقتدار مع 

مثال والية  األستاذبوضع معاييرخاصة بيا لجودة  األمريكيةقامت العديدمن واليات الواليات المتحدة 

 :  لألستاذكاألتي)كولورادو( حددت المعايير الجديدة 

 واسع االطالع و المعرفة . األستاذيكون  أنالتنوير العممي بمعنى  -

 واسع االطالع عمييا . األستاذيكون  أن معرفة الرياضيات و ضرورة -

 حول التخطيط وتقنيات التقييم . استراتجياتووضع  معرفة المعايير والتقييم -

 معرفة المحتوى واالطالع في مجال التخصص . -

 . اإلدارةو  الدروسمعرفة قاعة  -

 الفردية لممتعممين.معرفة الفروق  -

 معرفة تقنيات اإلعالم واالتصال الحديثة والتحكم بيا. -

 الديمقراطية في الممارسة التعميمية  -
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وىناك العديد من المعايير وضعتيا واليات أخرى من أجل إعداد األساتذة ودلك لتحقيق الجودة واإلصالح 

 المؤسساتي 

 ميمدور جودة األستاذ في نظام جودة التع -خـــــامسا

تعتبر جودة األستاذ في نظام جودة التعميم مطمب حيوي وممح في ىذا القرن باعتباره أحد ركائز 

تطوير التعميم وتحسينو وما نصبوا إليو في تحقيقو داخل المؤسسات التعميمية ،كما أن نظام الجودة الشاممة 

عصرية لمتحوالت والتغييرات التي طرأت في الميادين السياسية واالقتصادية واالجتماعية  استجابةتعتبر 

عيد أبو المعاطي والمحمي. ) واإلقميميوالعممية والمعموماتية والتكنولوجية عمى المستوى الدولي 

،75:2010). 

بإمكانو إخراج الكنوز الكامنة ( أن التعميم DFEEفقد ورد في تقرير )منظمة تقيس الجودة التعميمية األمريكية 

 لدينا جميعًا .

 الكفءاليدف األساسي لممدرسة ىو عممية التعميم والتعمم اليادف، فالتعميم ذو الجودة العالية مرتبط باألستاذ 

اذ ـــــــــــــالذي يمتمك الكفاءات الشخصية والمينية التي تجعمو قادرا عمى تقديم نوعي متميز ونوجز أدوار األست

 ي نظام الجودة في النقاط التالية:ف

 تنسيق المعرفة وتطويرىا -

 تنمية ميارات التفكير لدى الطالب -

 تعريف الطالب بمصادر المعرفة المختمفة -

 توفير بيئة مناسبة معززة لمتعمم  -

 تغذية راجعة لكل طالب. تقديم -

 تعاون مع زمالء األساتذة وتبادل الخبرات. -
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 بناء األنشطة العممية. -

 فروق الفردية.مراعاة ال -

 توظيف تقنية المعمومات في التعميم. -

 وضوح خطة اليوم اإلجرائية لمطالب وأن يكون ليم دور في إعدادىا. -

 يكون المعمم قدوة وقائدا ومدربا ومقوما قريبا من كل طالب. -

 يكون لدى األستاذ الرغبة الكبيرة في جمع وتحميل المعمومات من أجل تحسين التعمم . -

 لمعوقات التي تعترض جودة األستاذ :ا -ســـــادسا

ضرورية لتحقيق تعميم و تعمم يتميز بالجودة .من ىنا يجب  باعتبارىانجد أىمية التنمية المينية  لألساتذة

 تذليل المعوقات والعقبات التي تعترض جودة األستاذ منيا :

 التحديات المعرفية . -

 ثورة المعمومات و البيانات . -

 المادية .الموارد البشرية و  -

 تضمين إدماج المجتمع . -

 الالمركزية . -

 كثافة الدروس . -

 HIG 2002والبج ، 2002كما أكدت العديد من الدراسات و البحوث السابقة )محمد يحى ناصف و اخرون 

 إلى أن كثافة الفصول تساعد عمى:.( 1999وفيت  

 تمكين األستاذ من عممية التعمم . -

 إدارة الفصل . -
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 متعممين.ضبط عممية تقدم ال -

 عالج صعوبات التعمم . -

 تعزيز عممية التحصيل. -

 زيادة المرونة في عممية التعميم. -

 أن من معوقات أداء األستاذ لدوره مايمي :.( 2002،بينما أوضحت دراسة )محمد يحى ناصف و أخرون 

 نقص المراجع التي تساعد في إثراء المادة العممية . -

 . التعميمةعدم توفر بعض األجيزة  -

 ضيق وقت الحصة . -

 كتاب الجودة. 192إعداد المناىج.ص عدم مشاركة األساتذة في وضع -
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 خالصة

تناول الباحث في ىذا الفصل جودة األستاذ حيث ركز عمى مفيوم جودة أداء األستاذ وأىداف معاييره 

في النظام التعميمي وكذا معايير جودة األستاذ في العممية التعميمية سواء كانت عربية أو عالمية كما تطرق 

عترض جودة األستاذ في مساره إلى دور جودة األستاذ في نظام العممية التعممية مع ذكر معوقات التي ت

 الميني التي تبقى عائق عمى تحسين جودة األستاذ في عممو.
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 تمييد :

إن الدراسة المنيجية لموضوع عممي محددة تجعل من الباحث قادرا عمى ترتيب بحثو بشكل 

 منطقي متسمسل ، ونعرض في بحثنا ىذا المنيجية المتبعة عمى النحو التالي : 

 منيج الدراسة : -1

و   المنيج الوصفي ىو من أساليب البحث المستخدمة بشكل واسع في العموم النفسية والتربوية

يعد األكثر مالئمة لنوع الدراسة التي نقوم بيا ، عرفيا كثير من الباحثين عمى أن المنيج الوصفي مينجا 

مرتبطا بظاىرة معاصرة بقصد وصفيا وتفسيرىا وشير كذلك أن ىناك خالف بين عمماء المنيجية حول 

ى توضيح مقدار اليدف من ىذا المنيج ىو مجرد صوف لظاىرة مدروسة أم أنو يتجاوز الوصف إل

( ، وال يقتصر المنيج الوصفي عمى وصف الظاىرة وجمع البيانات  2006العالقة ) العساف ، 

والمعمومات و المعطيات بل البد من تصنيفيا والتعبير عنيا كميا وكيفيا لفيم عالقات الظاىرة مع غير 

تنتاجات وتعميمات لفيم من الظواىر األخرى واليدف من ذلك ىو مساعدة الباحث عمى التوصل إلى اس

 [ .2008الواقع .] عبد السميع محمد، 

ل إلى حقائق وبيانات دقيقة عن جودة األستاذ في الطور و دنا عمى المنيج الوصفي لغرض الوصاإن اعتم

االبتدائي أثناء ممارستيم لمياميم وفق مقياس معايير جودة األستاذ ، واستخراج الخصائص السيكومترية 

 ذا الحد بل يتعداه إلى وصف القيم والمؤشرات .ال يتوقف عند ى

 :األساسية الزمني لمدراسة  المجال الجغرافي و -2

 مقاطعة عبر كل دوائر الوالية  14لقد اخترنا مدارس موزعة عمى كامل تراب والية مستغانم شممت 

 2018الحالية وىذا خالل الفترة الزمنية الممتدة بين الرابع فبراير والثامن عشر جوان من السنة 
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 مجتمع الدراسة : -3

وبمغ عددىم   2017/2018يتكون مجتمع الدراسة من جميع أساتذة الطور االبتدائي لمسنة الدراسية 

بمدية .كما  32مقاطعة تربوية موجودة في بمديات الوالية الذي عددىا  14أستاذا موزعين عمى  4123

 يبينيا الجدول التالي : 

 زيع أفراد العينة في الطور االبتدائي (:تو 2جدول رقم )     

 المجموع ذكور إنبث الجنس

 1388 8235 3352 العدد

%32.48 النسبة المئوية ٪  %33.35 100% 

 

 عينة الدراسة وطريقة اختيارىا :    -4   

ث أستاذ موزعين عمى المدارس االبتدائية   حي 421استقر عدد أفراد عينة الدراسة األساسية عمى         

تم اختيار عينة الدراسة بطريقة عشوائية بسيطة و التي تعرف عمى إنيا " العينة التي تم اختيارىا عمى 

أساس أن يضمن إعطاء كل األفراد أو وحدات المجتمع فرص متساوية كغيرىم ضمن العينة 

 (.73 :2008 ،المختارة.)عبد العزيز

 وفقا لمخطوات التالية : 

اسة في والية مستغانم عن طريق إحصائيات مقدمة من مديرية التعرف عمى حجم مجتمع الدر  -

 التربية لوالية مستغانم 
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إجراء القرعة الختيار أسماء المدارس االبتدائية التي سيطبق عمييا المقياس ،وذلك بعد كتابة  -

من عدد المدارس في كل %  10األسماء في قصصات ثم السحب بطريقة عشوائية بنسبة 

 ( يبين عدد المدارس االبتدائية بوالية مستغانم .3) مقاطعة .الجدول رقم

 ( عدد المدارس االبتدائية بوالية مستغانم .3جدول رقم ) -

 عددىا المدارس االبتدائية

 437 دوائر مستغانممدارس 

التنقل إلى المدارس المعنية بالدراسة إلجراء القرعة وسحب أسماء األساتذة الذين يطبق عمييم  -

 المقياس .

( من حيث الجنس و 4مواصفات التي تتميز بيا أفراد عينة الدراسة في الجدول رقم )نبين  -

 يمي : مؤسسة التكوين كما

 نسبيم حسب الجنس ومؤسسة التكوين( يبين عدد أفراد العينة و 4جدول رقم )

 ( يبين عدد افراد العينة حسب الشيادة العممية 55جدول رقم )           

 النسبة العدد الشيادة المحصل عمييا

 80.50  % 317 ليسانس

 19.50  % 77 شيادة من معيد التكوين لالساتذة

(         03                              )  

                           

% 38.3  :    151           

% 61.7  :    243  
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 ( يبين توزيع أفراد العينة حسب سنوات الخبرة المينية                                                           06جدول رقم )

 النسبة العدد فترات الخبرة

 %22.10 87 سنوات7سنة إلى  1من 

 % 21.60 85 سنة 15سنوات إلى 58من 

 % 56.3 222 سنة فما فوق16من 

 

أستاذا ، كما  394توزع أفراد العينة عمى مختمف المدارس االبتدائية لوالية مستغانم البالغ عددىم 

فردا تمقوا تكوينيم في المعيد  230تقسم أفراد عينة الدراسة حسب متغير مؤسسة التكوين بواقع 

، و ىم أكثر عددا نظرا لعدد االعتبارات منيا تكوين التي قامت بيا % 61.7ي بنسبة التكنولوج

الوزارة الوصية لفائدة األساتذة غير حاصمين عمى شيادة ليسانس مما مكنيم من الحصول عمى 

أستاذ بنسبة  151شيادات معادلة ليا .وبمغ عدد األفراد الذين زاولوا دراساتيم في الجامعة 

حظ ىذه النسبة ضعيفة نوعا ما وىذا راجع لقمة عدد المناصب مما ينتج عنو قمة حيث نال38.3%

ذكور 151التوظيف لألساتذة الحاممين لشيادة ليسانس .اما عن متغير الجنس ألفراد العينة فنجد 

ايناث وىذا ما نالحظو في ىذه السنوات األخيرة عدد االيناث اكبر من عدد  243و%38.3بنسبة 

ومن %22.1بالنسبة لمخبرة المينية فتراوحت من سنة واحدة إلى سبعة سنوات بنسبة الرجال .أما 

 %56.3أما فما فوق فكانت النسبة كبيرة حوالي % 21.6ثمانية سنوات الى خمسة عشرة سنة بنسبة 
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مما يعود بالفائدة عمى التالميذ من جية وعمى األساتذة الجدد من جية أخرى في كسب الميارات 

 القيمة جرا ء الخبرة في الميدان.المعمومات 

 : أداة الدراسة -4

نبين في ىذه الخطوة أىم المراحل التي مر بيا بناء المقياس والخصائص السيكومترية لممقياس 

في البيئة األصمية .مع ذكر أىم المقاييس و القوائم المشابية التي استند إلييا صاحب بناء ىذا 

 المقياس .

 ر جودة األستاذ في بيئتو األصمية تصميم مقياس معايي -4-1

 لقد مر تصميم مقياس معايير جودة األستاذ لمباحث لمصافي يوسف شحاتة الجيمي بالمراحل التالية :

 تحديد المحاور األساسية لممقياس معايير جودة األستاذ : -أ

والبحوث حددت ىذه المحاور في اإلطار النظري التي ارتبطت بمجودة األستاذ ، وذلك الدراسات 

 السابقة إلى بعض المقاييس العالمية والمحمية ونذكر منيا

 . 1996قائمة شارلوت دانبمسون  -

 (.2002وقائمة المجمس القومي لمعايير وقائمة عمي راشد ) -

 . 2003وقائمكة وزارة التربية والتعميم لجميورية مصر  -

 ( . 85أىداف مقياس معايير جودة االستاذة ) -
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 دة المعمم:أىداف مقياس جو  -ب

ييدف المقياس معايير جودة المعمم إلى قياس مدى توفر معايير جودة المعمم لدى المعممين بالميدان 

عداد المعممين من أداء أدوارىم بإتقان مع مسايرة التقدم العالمي  والطالب المعممين بمؤسسات تكوين وا 

 في ىذا المجال.

 

 

 لية:مقياس معايير  جودة المعمم في صورتو األو  -ج

 جاء المقياس الحالي في صورتو األصمية مكونا من خمسة مجاالت أساسية تقسمت عمييا بنود المقياس

  :كما يمي

 التخطيط لعمميتي التعميم والتعمم . 

 المادة العممية. 

 إستراتيجيات التعميم والتعمم و إدارة الفصل. 

 المجال الميني لممعمم. 

 .التقويم 

معيارا رئيسيا ، واشتمل كل معيار رئيسي عمى 17رئيسية بمغت وقد تضمن كل مجال عدة معايير 

 معيارا فرعيا .والجدول التالي يوضح توزع بنود المقياس عمى المحاور122عدة بنود بمغت في مجمميا 

 : الرئيسية لو وكذلك األوزان النسبية ليذه المجاالت
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 أىم محاور المقياس وعدد معاييره الرئيسية وعدد بنوده. يمثل (  : 6جدول رقم ) 

 الوزن النسبي البنود  المعايير الرئيسية  المجال 
 %  17.2 21 3 التخطيط لعمميتي التعميم والتعمم . -1 -

 %  14.7 18 3 المادة العممية  -2
 %  29.6 36 5 استراتيجيات التعميم و التعمم  -3
 %  22.1 27 3 ممالمجال الميني لممع -4

 %  16.4 20 3 التقويم5 -
 %  100 122 17 المجمـــــــــــــوع

 

 

 الخصائص السيكومترية لممقياس في البيئة األصمية:-4-2

نتطرق في ىذه النقطة إلى الطرق التي اتبعيا صاحب المقياس في التأكد من صدق االختبار 

 و.وثباتو و المعايير التي استخرجيا لتفسير نتائج

 صدق المقياس: 4-2-1

توجد العديد من األساليب لمتحقق من صدق االختبارات و المقاييس ، ويتحدد ىذا األسمــــــــــوب  

 . طبيعة االختبار ، اليدف منو ، الخاصة التي يقيسيا االختبار في ضوء

 : أ. الصدق الظاىري

المبدئية في صورة استبانو لمتحقق من الصدق الظاىري لممقياس الحالي تم عرضو في صورتو  

غير ميمة ( عمى مجموعة من أساتذة  –ميمة  –من ثالث مستويات لألىمية ) ميمة جدا  مكونة

   لتدريس ، وأصول التربية ، وعمم النفس وبعض الموجيين والمعممين ، إلبداء آرائيم حول المناىج وطرق
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 . مدى صالحية وسالمة صياغة مفردات المقياس -

  مفردة من مفردات المقياس درجة أىمية كل -

 مدى شمول المقياس لمعايير جودة المعمم -

 إضافة أو تعديل أو حذف أي مفردة من مفردات المقياس   -

وقد أشار المحكمون إلى بعض المقترحات والتي أخذىا صاحب المقياس بعين االعتبار وقام  -

 .مةبالتعديالت الالز 

 ب. طريقة التجانس الداخمي 

س بطريقة التجانس الداخمي تم تطبيقو عمى مجموعة من معممي التعميم لحساب صدق المقيا

معمم ومعممة أربع محافظات مصرية والجدول التالي 395األساسي و التعميم العام والصناعي بمغ عددىم 

 يبين توزيع العينة األصمية التي طبق عمييا المقياس.

 األصمية حسب المناطق توزيع عدد أفراد عينة التقنين( : يمثل 57) ( جدول رقم

 المرحمة

 المحافظة
 المجموع التعميم الصناعي التعميم العام التعميم األساسي

 129 53 29 47 البحيرة

 77 32 22 23 االسكندرية 

 88 39 18 31 الغربية

 101 41 27 33 السويس

 395 165 96 134 المجموع
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لحساب التجانس الداخمي لممقياس spssية ، تم استخدام حزمة البرامج اإلحصائية لمعموم االجتماع

وذلك بحساب معامالت االرتباط بين كل مفردة من مفردات المقياس مع الدرجة الكمية لممقياس لجميع 

أفراد العينة ويظير االتساق الداخمي لممقياس كأحد النواتج عند حساب ثبات االختبار باستخدام معامل 

 .لكرونباخα) ألفا)

 ) 0.28،  -0.64) قيم معامالت ارتباط المفردات مع الدرجة الكمية لممقياس تراوحت بينتبين أن        

مما يؤكد صدق مقياس معايير 0.05) ( أن جميع القيم دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ويالحظ

 .األستاذجودة 

 ثبات المقياس  -5

معممي التعميم األساسي و لحساب ثبات مقياس معايير جودة المعمم تم تطبيقو عمى مجموعة من 

معمما و معممة من أربع محافظات مصرية ، حيث  395العام و التعميم الصناعي وبمغ عدد أفراد العينة 

عاما وتباينت مؤىالتيم بين دبموم المعممين و دبموم الدراسات التكميمية و 2- 25) ) تراوحت خبراتيم بين

  ناعي.بكالوريوس التربية ، و بكالوريوس التعميم الص

 spssتم حساب ثبات المقياس باستخدام معادلة ألفا ''كرونباخ'' عن طريق البرنامج اإلحصائي ، 

ويتميز معامل ألفا بأنو يعطي درجة ثبات المقياس في حالة حذف كل مفردة من مفردات االختبار ، 

يعطي أقل معامل بالتالي فمن الممكن حذف أي مفردة تؤدي إلى انخفاض معامل الثبات لممقياس ،كما 

ثبات لممقياس ومن ثم يمكن االعتماد عميو لحساب ثبات المقياس الحالي ، والجدول األتي يبين قيمة 

 مقياس معايير جودة المعمم.معامل ألفا لثبات 
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 يبين قيمة معامل ألفا لكرونباخ لعينة التقنين األصمية: 08) ) جدول رقم-

 عدد مفردات عدد المعممين 

 المقياس

ط  الدرجة متوس

 عمى المقياس

 االنحراف التباين

 المعياري

قيمة معامل 

 ألفا

395 122 283.4 981.7 31.62 5.95 

  ( من خالل الجدول السابق يتضح أن قيمة معامل ألفا كرونباخ لمقياس معايير جودة المعمم ىي

 . معمموىي قيمة ثبات مرتفعة ، و بالتالي يمكن االعتماد عميو في قياس جودة ال 0.95)

 تعميمات التطبيق ومعايير التصحيح و األداء -6

بند ضمن خمسة مجاالت أساسية: وىي التخطيط 122يتكون مقياس معايير جود ة المعمم من  

لعمميتي التعميم والتعمم، المادة العممية ، إستراتيجيات التعميم والتعمم ، والمجال الميني لممعمم ، والتقويم و 

 . ي عدة معايير فرعيةيتضمن كل معيار رئيس

متطمبات  عند تطبيق المقياس يجب اإلشارة بوضوح إلى أن اليدف من ىذا المقياس ىو قياس مدى توفر

 عمىالمعمم.و جودة المعمم لديك . ويمكن أن يستخدم المقيـاس المعـمم بنفسو أو يقوم أحد الزمالء بتطبيقــ

مثال لكيفية اإلجابة مع اإلشارة إلى أن ليس توجد تعميمات التطبيق عمى ورقة اإلجابة مع إعطاء 

 البنود ما يصنفيا إلى بنود ذات إجابات صحيحة و أخرى خاطئة ولكن تتعمق بتقدير المعمم لمدى بين

استعمالو و إتقانو لممعيار ، كما تم اإلشارة أيضا إلى عدم ترك أي بنود من دون إجابة وتتم اإلجابة من 

 نذكرىا كما يمي: خالل ثالث مستويات لممقياس و

 المستوى المنخفض ّ :U أن البند ال ينطبق عن المعمم البتة أو نادرا ) وتعني أن المعمم يقوم

 ) بيذا األداء نادرا أو ال يقوم بو أبدا
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 Uالمستوى المتوسط: U أن البند ينطبق عمى المعمم بدرجة متوسطة )ويعني أن المعمم يقوم

 ) بيذا األداء أحيانا

 U تفعالمستوى المر : U أي أن البند ينطبق عمى المعمم بدرجة مرتفعة ) وتعني أن المعمم

 . يقوم بيذا األداء دائما

 :  ولكل مستوى من المستويات السالفة الذكر درجة معينة

 بدرجة منخفضة = درجة واحدة 

 بدرجة متوسطة = درجتان 

 . درجة366وبيذا تكون الدرجة الكمية لممقياس ،  بدرجة كبيرة = ثالث درجات

 األدوات اإلحصائية المستخدمة: -7

لضمان التحميل اإلحصائي لمبيانات التي حصمنا عمييا بعد تطبيق المقياس عمى أفراد العينة قمنا   

وكذلك   spss 17الباحث بتفريع النتائج في برنامج الحزمة اإلحصائية لمعموم االجتماعية النسخة  

جابات األفراد حسب مستويات األداء المطروحة في المقياس قمنا تم ىذا بعد ترميز است Excelبرنامج ، 

 باستعمال األساليب اإلحصائية التالية: 

 حساب المتوسط الحسابي، الوسيط، االنحراف المعياري، التباين، معاممي اإللتواء والتفمطح . 

 حساب معامل االلتواء لمكشف عن إعتدالية توزيع درجات األفراد . 

 ت عن طريق معامل التجزئة النصفية لسبيرمان براون وكذلك معامل االتساقحساب قيمة الثبا 

 . الداخمي ألفا لكرونباخ

 حساب مؤشرات الصدق عن طريق حساب معامل االرتباط ''بيرسون '' بين البنود ودرجة  ألبعاد 

 يوكذلك األبعاد فيما بينيا و الدرجة الكمية لكشف صدق التكوين الفرض. 
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 : دمهيت        

 كما أنيا  أىمیتيا وتتحدد البحث أىداؼ تصاغ فعمى أساسيا ، العممي البحث غایة البحث نتائج تمثؿ

 في معمػػػػػػػػػػػوـ وھالبحث، وكمػػػػػػػػا  الظػػػػػػػاىرة موضػػػػػػػػػػوع بنفس تيتـ التي المستقبمیة العممیة األبحاث أساس

 كانت الظاىرة كمما عف التعبیر في مصداقیة أكثر البحث نتائج كانت اكمم فاف العممي البحث أبجدیات

 المماثمة الظواىر عمى لمتعمیـ خالؿ قابمیتيا مف وذلؾ ، الواقع أرض عمى والتطبیؽ لالستخداـ قابمیة أكثر

ي الت العممیة المعرفة غایة یعداف والمذاف التحكـ و التنبؤ مبدأي تحقیؽ إمكانیة ومنيا ، المشابو أو

 .الیومیة في حیاتو اإلنساف تواجو التي المشكالت حؿ تستيدؼ

 تحميل و مناقشة النتائج    -1

تتناوؿ ىذه الدراسة محاولة الستخراج الخصائص السیكومتریة لمقیاس معاییر جودة األستاذ عمى 

ستخراج عینة مف أساتذة الطور االبتدائي .وذلؾ مف خالؿ التحقؽ مف صدؽ و ثبات المقیاس و إعادة ا

فردا بعد االنتياء مف تطبیؽ المقیاس ثـ  394معاییر لألداء عمى عینة البحث التي بمغ عدد أفرادىا 

تصحیح و استخراج البیانات الخاصة بالدراسة ثـ إجراء التحمیؿ اإلحصائي أالـز لمكشؼ عف الخصائص 

 التي توصؿ إلیيا الباحث : السیكومتریة و استخراج معاییر األداء و فیمایمي عرعرض لنتائج الفرضیات

بعد القیاـ بإجراءات الدراسة قاـ الباحث بتحمیؿ النتائج و التعمیؽ عمیيا لمتحقؽ مف الفرضیات التي 

 وضعيا وكاف ذلؾ كاألتي :

في البدایة قمنا بدراسة خصائص توزیع أفراد العینة مف خالؿ لمقاییس النزعة المركزیة و التي  

المجموعة ومدى تماثميا كذلؾ عرض مقاییس التشتت و التي تدلنا عمى  تفید في التعرؼ عمى خصائص

 مدى انتشار الدرجات حوؿ المركز و التي نمخصيا في الجدوؿ التالي :
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 ( قيم مقاييس النزعة المركزية والتشتت لدرجات أفراد العينة 9جدول رقم )  

 القيمة مقياس النزعة المركزية والتشتت
 394 عند أفراد العینة

 319.85 المتوسط الحسابي
 351 الوسیط
 311 المنواؿ

 25.11 االنحراؼ المعیار
 630.81 التبایف
 0.00 االلتواء
 1.17 التفمطح

 

تيدؼ ىذه الخطوة إلى التعرؼ عمى خصائص توزیع درجات إفراد العینة و مف ثـ وصفيا و بدراسة 

( وىي قیمة اقؿ بقمیؿ مف الوسیط و 319.85(.یظير آف قیمة المتوسط الحسابي بمغت )9الجدوؿ رقـ )

( عند دراسة اعتدالیة توزیع درجات األفراد نجد أف 311( و اقؿ مف المنواؿ الذي بمغ )351التي بمغت )

توفر ىذه خاصیة  3و +3-وىي قیمة مقبولة لتراوحيا بیف  1.17-توزیع معتدؿ یمیؿ إلى التفمطح بقیمة 

 نة یسمح لنا بإجراء العدید مف التحمیالت اإلحصائیة البارامتریة اعتدالیة توزیع درجات أفراد العی

:ال یحتفظ مقیاس جودة األستاذ بدرجة ثبات تتالءـ عرض نتائج الفرضية األولى و تحميمها  -1-1

 وخصائص المقیاس الجید بعد تطبیقو  عمى عینة الدراسة 

( و ذلؾ عندما تكوف القرارات عمى 0.85االختبارات المقننة تتطمب معامالت ثبات ال تقؿ عف )  -

 (.0.65مستوى األفراد أما عمى مستوى الجماعات فیقبؿ معامؿ ثبات )

( بینما یمكف اف تقؿ عمى 0.85معامالت ثبات االختبارات التحصیمیة المقننة یجب أف ال تقؿ عف ) -

 ذلؾ في اختبارات الشخصیة .
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يا الخطوات التي یتـ مراعاتيا في االختبارات المقننة االختبارات التحصیمیة و التي ال یراع في تطبیق -

 ( 1998( .)عودة احمد :0.60( ونادرا ما تصؿ الى )0.20-0.40معظميا تتراوح معامالت ثباتيا بیف)

( كاؿ قیمة في جمیع الطرؽ 0.65و بالنظر الى كؿ ىذه المعطیات ارتاى الباحث قبوؿ معامؿ الثبات )

 التي اعتمدىا لتحدیده 

 امل الثبات الفا لكرونباخ :مع-ا

یعتبر معامؿ الفا لكرونباخ الذي یرمز لو بالرمز ) ( مف اىـ مقاییس االتساؽ الداخمي لالختبارات 

ویربط ثبات االختبار بثبات بنوده .فازدیاد قیمة تباینات البنود بالنسبة الى التبایف الكمي یؤدي الى 

 .یؤدي إلى ارتفاع معامؿ الثبات انخفاض معامؿ الثبات و انحفاضيا اي تجانسيا 

و یستخدـ بكثرة في المقاییس و االختبارات التي تكوف تدریجاتيا اكثر مف ثنائیة ومف ىذا 

المنطمؽ استخدمنا معامؿ االتساؽ الداخمي )ألفا( لكرونباخ لحساب درجة الثبات نظرا الف المقیاس الذي 

كبیرة ( حیث قمنا بحساب قیمة الفا لكؿ بعد مف –متوسطة –نعمؿ عمیو ثالثي التدریج )بدرجة منخفضة 

بعد تحدیج نوع SPSS V20االبعاد الخمسة المكونة لممقیاس و ذلؾ باالستعانة بالحزمة اإلحصائي

معامؿ التجانس الداخمي المناسب وذلؾ مف خالؿ المعطیات النظریة لممقیاس و الجدوؿ التالي یبیف أبعاد 

 نياالمقیاس و قیمة )ألؼ( لكؿ واحد م

 ( يوضح قيم الفا كرونباح البعاد المقياس .10جدول رقم )

  قيمة التباين أبعاد المقياس رقم البعد
 0.22 30.34 التخطيط لعمميتي التعميم والتعمم 01
 0.84 30.53 المادة العممية 02
 0.58 54.89 استراتجيات التعميم والتعمم 03
 0.79 26.32 المجال المهني لممعمم 04
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 0.89 34.28 التقويم 05
 0.91 630.96 المقياس الكمي 06
 

( أف معامؿ الثبات باستخداـ طریقة ألفا لكرونباخ 10المالحظ مف خالؿ القیـ المعروضة في الجدوؿ رقـ )

( 0.91( ألبعػػاد المقیػػاس الخمسػػة أمػػا المقیػػاس ككػػؿ فبمػػغ )0.89( و)0.22كػػاف مقبػػوال حیػػث تػػراوح بػػیف )

( وىػػي منخفضػػة 0.22ؿ فػػي أبعػػاد المقیػػاس نجػػد أف البعػػد األوؿ بمػػغ معامػػؿ ألفػػا ليػػذا البعػػد )عنػػدما نفصػػ

نوعػػا مػػا مقارنػػة باألبعػػاد األخػػرى و كػػذلؾ مقارنػػة مػػع قیمػػة ألفػػا لممقیػػاس .أمػػا البعػػد الثػػاني فبمػػغ معامػػؿ ألفػػا 

 ( .085( وبمغ معامؿ ألفا لمبعد الثالث )0.84)

رونبػاخ دلیػؿ عمػى االتسػاؽ و التػرابط الجیػد بػیف بنػود كػؿ بعػد ممػا یػدؿ إف الحصوؿ عمى قیـ جیدة أللفػا ك

( ویرى الباحث أف قیمة ألفا لممقیاس الحػالي عالیػة 2000عمى ثبات المقیاس و ىذا ما یشیر إلیو )عالـ :

  .جدا وىي اقؿ قیمة لمثبات یمكف أف یحصؿ عمیيا المقیاس 

 :التأكد من الثبات بطريقة التجزئة النصفية -ب 

تعتمػػد ىػػذه الطریقػػة عمػػى تجزئػػة االختبػػار إلػػى نصػػفیف متكػػافئیف بعػػد تطبیقػػو عمػػى مجموعػػة واحػػدة 

نػود الفردیػة فػي بوىناؾ عدة طرؽ لمتجزئػة االختبػار فقػد نسػتخدـ النصػؼ األوؿ مقابػؿ النصػؼ الثػاني أو ال

رجات بعػػد ذلػػؾ مقابػؿ الزوجیػػة و بتجزئػػة االختبػػار إلػػى نصػػفیف نكػػوف قػػد تحصػػمنا عمػػى مجمػػوعتیف مػػف الػػد

نحسب معامؿ االرتباط بیرسوف بیف النصفیف و فػي ىػذه الحالػة نحصػؿ عمػى معامػؿ ثبػات النصػؼ األوؿ 

 .فقط مما یتطمب تعدیؿ ىذا المعامؿ وتصحیح طوؿ االختبار ككؿ 

.رولػػوف. اسػػتخدـ  ،جثمػػاف،توجػػد العدیػػد مػػف معػػادالت تصػػحیح الطػػوؿ و أشػػيرىا سػػیبرماف بػػراوف 

رماف بػػػراوف لتصػػػحیح الطػػػوؿ نظػػػرا لتجػػػانس نصػػػفي االختبػػػار و ذلػػػؾ بعػػػد الت كػػػد مػػػف الباحػػػث معادلػػػة سػػػیب

افتراض تجانس نصفي المقیاس عػف طریػؽ حسػاب النسػبة الفائیػة بػیف نصػفي المقیػاس و التػي بمغػت )  ( 
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( و 0.05دالػة عنػد مسػتوئ اقػؿ مػف ) -ؼ–( وىػي دالػة الف قیمػة 0.01عند مستوى الداللة اإلحصػائیة )

ئ یمكننػا القػوؿ أف نصػفي المقیػاس متجانسػیف .بعػد ذلػؾ قسػمنا المقیػاس الػى نصػفیف متسػاوییف بعبارة اخر 

( إلى 62مف البند)الفقرات الزوجیة ( و النصؼ الثاني 61( إلى البند )1مف البند )الفقرات الفردیة  .األوؿ 

والذي اظيػر النتػائج  20رقـ  SPSS( ثـ معالجة البیانات بواسطة برنامج التحمیؿ اإلحصائي 122البند )

 وعمیو كانت النتائج كاآلتي:( 10المبینة في الجدوؿ رقـ )

 عن طريق التجزئة النصفية جودة األستاذيوضح نتائج حساب ثبات مقياس  (11)جدول رقم

 تصحيح معامل االرتباط معامل االرتباط الثبات
 0.95 **0.93 المقياس ككل

 

( وبعػد تصػحیحو بمعادلػة 0.93بات لنصػفي اإلسػتبیاف یسػاوي)أف معامؿ الث (11)یتضح مف الجدوؿ رقـ 

 (.0.95سبیرماف براوف أصبح یساوي)

بعد عرض نتائج التحمیؿ اإلحصائي یمكف االستنتاج أف معامالت الثبات باستخداـ طرؽ مختمفة جاءت 

   ة مرتفعة مـ یمكنا القوؿ أف المقیاس یتمتع بمؤشرات تسمح لنا بتطبیقو عمى البنیة الجزائری

:ال یحتفظ مقیاس معاییر جودة األستاذ بمؤشرات صدؽ  عرض نتائج الفرضية الثانية وتحميمها -1-2

 تتالءـ و خصائص المقیاس الجید بعد تطبیقو عمى عینة الدراسة .

یعتبر الصدؽ أىـ شرط یجب أف یتوفر في االختبارات حیث یمدنا بمؤشر مباشر عمى مدى 

لمتغیرات و إلى إي مجاؿ یؤدي االختبار عممو كما یجب .حدد ثالث صالحیة االختبار لقیاس احد ا

طرؽ لمت كد مف صدؽ  االختبارات و ىي صدؽ المضموف.الصدؽ المرتبط بالمحؾ. وصدؽ المحتوى مف 

 طرؼ الرابطة األمریكیة لعمـ النفس .
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ت كد مف صدؽ ولمتحقؽ مف الفرضیة الثانیة قاـ الباحث باستخداـ العدید مف الطرؽ الشائعة في ال

 االختبارات ونعرض نتائج الصدؽ كما یمي :

 صدق التكوين الفرضي :

قاـ الباحث باستخراج دالئؿ صدؽ التكویف الفرضي لممقیاس وذلؾ عف طریؽ حساب معامالت االرتباط 

( یوضح 11بیف كؿ فقرة و البعد الذي تنتمي الیو و ذلؾ بالنسبة لجمیع افراد العینة و الجدوؿ رقـ )

 الت االرتباط بیف درجة الفقرة و البعد الذي تنتمي الیو :معام

 

( قیـ كؿ ارتباطات بنود كؿ محور و الدرجة الكمیة لممحور باستخداـ معامؿ االرتباط 12جدوؿ رقـ ) 

 عدلو حسب الورقة فيو غیر منظـىذا الجدوؿ  بیرسوف : 
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التخطيط االستمارة المادة العلمية االستمارة االستراتيجيات االستمارة مهنية االستاذ االستمارة التقويم

,412
**

,351
**

,270
**

,292
**

,761
**

,682
** ,092 ,290

**
,634

**

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,069 ,000 ,000

394 394 394 394 394 394 394 394 394

,600
**

,313
**

,819
**

,467
**

,509
**

,430
**

,206
**

,215
**

,434
**

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

394 394 394 394 394 394 394 394 394

,151
**

-,199
**

,578
**

,569
**

,674
**

,659
**

,358
**

,361
**

,180
**

,003 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

394 394 394 394 394 394 394 394 394

,522
**

,108
* ,067 -,327

**
,553

**
,339

**
-,315

**
-,336

**
,805

**

,000 ,033 ,182 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

394 394 394 394 394 394 394 394 394

,533
** -,083 ,216

**
,212

**
,562

**
,292

**
,266

**
,177

**
,641

**

,000 ,101 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

394 394 394 394 394 394 394 394 394

,445
**

,307
**

,629
**

,173
**

,521
**

,348
**

,586
**

,534
**

,527
**

,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

394 394 394 394 394 394 394 394 394

,556
**

,355
**

,579
**

,741
**

,774
**

,717
**

,358
**

,361
**

,364
**

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

394 394 394 394 394 394 394 394 394

,398
** ,051 ,543

**
,311

**
,739

**
,565

**
,358

**
,361

**
,765

**

,000 ,309 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

394 394 394 394 394 394 394 394 394

,336
**

-,194
**

,670
**

,505
**

,289
**

,142
**

,442
**

,508
**

,500
**

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,005 ,000 ,000 ,000

394 394 394 394 394 394 394 394 394

,540
**

,595
**

,871
**

,557
**

,545
**

,515
**

,170
**

,336
**

,524
**

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000

394 394 394 394 394 394 394 394 394

,692
**

,490
**

,756
**

,497
**

,704
**

,519
**

,264
**

,420
**

,744
**

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

394 394 394 394 394 394 394 394 394

,419
**

,206
**

,683
**

,233
**

,452
**

,326
**

,170
**

,336
**

,866
**

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000

394 394 394 394 394 394 394 394 394

,276
**

-,166
**

,681
**

,611
**

,572
**

,279
**

,213
**

,358
** ,089

,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,079

394 394 394 394 394 394 394 394 394

,202
** ,039 ,718

**
,550

**
,472

**
,383

**
,261

**
,232

**
,649

**

,000 ,437 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

394 394 394 394 394 394 393 393 394

,242
**

-,309
**

,445
**

,270
**

,713
**

,711
**

,305
**

,270
**

,868
**

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

394 394 394 394 394 394 394 394 394

,526
** ,095 ,671

**
,444

**
,544

**
,286

**
,358

**
,361

**
,835

**

,000 ,059 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

394 394 394 394 394 394 394 394 394

,358
**

,269
** 1 ,650

**
,366

**
,170

**
,350

**
,350

**
,575

**

,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000

394 394 394 394 394 394 394 394 394

,563
**

,547
**

,650
** 1 ,348

**
,173

**
,260

**
,232

** ,079

,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,115

394 394 394 394 393 393 394

,476
**

,245
**

,452
**

,306
** ,075 ,285

**
,612

**

,000 ,000 ,000 ,000 ,137 ,000 ,000

394 394 394 394 394 394 394

,501
**

,376
**

,467
**

,464
**

,498
**

,370
**

,210
**

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

394 394 394 394 394 394 394

,457
**

-,276
**

,251
**

,173
**

,307
** ,092 ,529

** 
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مػػؿ االرتبػػاط بػػیف درجػػات البنػػود ودرجػػة البعػػد الػػذي تنتمػػي الیػػو ( یتضػػح اف قػػیـ معا12مػػف الجػػدوؿ رقػػـ )

 . 0.01( وجمیعيا دالة إحصائیا عند مستوى الداللة 0.68( إلى) 0.15تراوحت مف )

نالحػػظ أف اغمػػب ارتباطػػات بنػػود المقیػػاس بالػػدرجات الكمیػػة لتبعػػاد و الػػدرجات الكمیػػة لممقیػػاس دالػػة عنػػد  

لنا تماسؾ بنػود و إبعػاد المقیػاس و اف اغمػب البنػود الخاصػة بكػؿ بعػد  ( ىذا ما یؤكد0.01مستوى داللة )

 ليا القدرة عمى تمثیؿ البعد الذي تقیسو مما یمكف بند المقیاس مف قیاس خاصیة واحدة ىي جودة األستاذ.

كمػػا تػػـ حسػػاب معػػامالت االرتبػػاط بػػیف اإلبعػػاد الخمسػػة المكونػػة لالختبػػار فیمػػا بینيػػا ثػػـ حسػػاب معػػامالت 

 تباط بیف إبعاد المقیاس و الدرجة الكمیة لممقیاس و الجدوؿ التالي یبف ذلؾ .االر 

 ( قيم االرتباطات بين محاور المقياس باستخدام معامل االرتباط بيرسون .13جدول رقم ) 

 

أظيرت مصفوفة االرتباطات بیف إبعاد المقیاس فیما بینيا و مع الدرجة الكمیة قیـ ارتباط مقبولة و دالة 

( و ىذا ما یدؿ عمى وجود 0.93-0.70وتراوحت بیف ) 0.01إحصائیا في مجمميا عند مستوى الداللة 

 األبعاد
التخطيط لعمميتي التعميم 

 والتعمم
 المادة العممية

إستراتجيات التعميم 
 والتعمم

المجال المهني 
 ذلألستا

 الدرجة الكمية التقويم

التخطيط لعمميتي 
 التعميم والتعمم

/ 0.46** 066** 0.74** 0.63** 0.85** 

 **0.70 **0.14 **0.65 **0.67 / **0.46 المادة العممية

إستراتجيات التعميم 
 والتعمم

0.67** 0.68** / 0.82** 0.56** 0.91** 

المجال المهني 
 لألستاذ

0.74** 0.65** 0.82** / 0.67** 0.93** 

 **0.73 / **0.67 **0.56 **0.14 **0.64 التقويم
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لة مف االتساؽ الداخمي و الذي یعتبر مؤشرا یعتمد بو في االستدالؿ عمى صدؽ التكویف درجة مقبو 

الفرضي لممقیاس بمعنى بنود المقیاس تقیس خاصیة جودة األستاذ فقط .وقد حصمنا عمى أعمى معامؿ 

ستراتجیة التعمیـ والتعمـ ) ارتباط بیف بعدي  ، المقیاسأما االرتباطات بیف أبعاد ( 0.82المجاؿ الميني وا 

( أما 0.93درجة الكمیة بواقع )الالمجاؿ الميني لألستاذ  ارتباط بیف بعد  أعمىو الدرجة الكمیة فقد كاف  

 ( .0.15بواقع )التقویـ  والمادة العممیة  ادني ارتباط فكاف بیف بعد

تحدید درجة نفسر قیـ االرتباطات المرتفعة التي حصمنا عمیيا بنوف درجة كؿ بند ليا دور أساسي في   

الفرد و كذلؾ درجة كؿ بعد لو عالقة ارتباط كبیرة بالدرجة الكمیة لكؿ فرد في المقیاس حیث یمكف أف 

نستنتج مف ىذا الترابط أف جمیع بنود المقیاس قادرة عمى تمثیؿ جوانب معاییر جودة األستاذ و تشكیؿ 

   أبعاد المقیاس لممعاییر الرئیسیة لجودة األستاذ .

تعتمد نظریة الصدؽ عمى مجموعة األسس ومف الطرفية(: التميزي لممقياس) المقارنةالصدق  -ج

أىميا قدرة االختبار عمى التمیز بیف األفراد في طرفي القدرة التي یقیسيا ) اإلفراد ذوي األداء القوي ، 

داء المرتفع وتقـو ىذه النظریة عمى مقارنة متوسط درجة االفراد ذوي األ اإلفراد ذوي األداء الضعیؼ (.

 بمتوسط درجات أفراد األداء المتدني في نفس المیزاف بالنسبة لتوزیع درجات االختبار. 

قاـ الباحث بترتیب الدرجة الكمیة الفراد العینة عمى المقیاس بشكؿ  لمت كد مف الصدؽ التمییزي قاـ الباحث

فردا بعد ذلؾ  106فردا أي  394مف عدد أفراد العینة والبالغ  %27تصاعدي ثـ حساب ما یقابؿ نسبة 

فردا ذوي األداء الضعیؼ ، ثـ حساب الفروؽ بیف درجات 106فرد ذوي األداء القوي و 106حدد الباحث 

المجموعتیف بواسطة اختبار "ت" لمفروؽ بیف مجموعتیف مستقمتیف ومتساویتیف أي أنيـ مختمفوف لكف 

افتراض تجانس تبایف العینتیف بحساب النسبة متساووف في العدد وقبؿ حساب قیمة "ت" یجب الت كد مف 

 الفائیة "ؼ" = التبایف الكبیر /التبایف الصغیر.  
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وقد أظيرت نتائج االختبار "لیفنز"الذي نستعممو لمتعرؼ عمى درجة التجانس التبایف أف قیمة "ؼ" بمغت  

، إف 0.05نقبمو وىو  وأعمى مف مستوى الداللة یمكف أف 0.82وكانت ىذه القیمة دالة عند مستوى  1.85

یقودنا لمقوؿ أف تبایف العینتیف المتجانستیف وىو  0.05تحصمنا عمى قیمة "ؼ" عند مستوى داللة أكبر مف 

ما یجبرنا عمى االعتماد عمى نتائج اختبار "ت"  في حالة تجانس تبایف ألعنتیف إال اف شرط تساویالتباینات 

 (.  303:2000ایذكر) صالح الدیف، یمكف تجاوزه عند تساوي عدد إفراد العینة كم

في الخطوة الثانیة قاـ الباحث بحساب الفروؽ لمتعرؼ عمى وجود فروؽ بیف درجات األفراد األقویػػػػاء 

 والضعفػػػػػػػػػػاء مف عدمو.

 يبن نتائج اختبار ليفنز لتجانس التباين وقيمة "ت". (14جدول رقم )

االنحراؼ  المتوسط العدد المجموعات
 ريالمعیا

تجانس 
 التبایف

مستوى 
 الداللة

مستوى  قیمة"ت"
 الداللة

درجة 
 الحریة

 210 0.01 2.576- 0.82 1.85 8.08 353.8 106 األداء القوي

األداء 
 الضعیؼ

106 293.07 5.95 

 

مف خالؿ النتائج المبیف في الجدوؿ یظير اف مجموعة األداء القوي بمغ متوسط حسابي بدرجاتيا    

 293.07اما المتوسط الحسابي ذوي األداء الضعیؼ فبمغ  8.08انحراؼ معیاري قدره وب 353.80

اف استخداـ اختبار "ت" بداللة الفروؽ یتطمب الت كد مف تجانس افراد العینة  5.95بانحراؼ معیاري قدره 

ؿ مستوى الداللة مقبو  ادنيوىو اكبر مف  0.82عند مستوى داللة  1.85المستخدمة حیث بمغت قیمتو 

مما یحیمنا لمقوؿ اف تبایف العینیف متساوي وىذا یؤكد األداء القوي واألداء المتدني متجانسیف عند  0.05

ودرجة  0.01عند مستوى الداللة  2.576-توسطات لمعینتیف فقد بمغت حساب قیمة "ت" لمفروؽ بیف الم

األداء المرتفع واألداء درجات العینة ذوي -وىذا ما یؤكد فروؽ ذات داللة بیف متوسطات  210حریة 
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المتدني ومف ىما نستنتج اف افراد العینة توزعوا عمى طرفي السمة التي یقیسيا المقیاس یجعمنا نقوؿ اف 

المقیاس لو القدرة عمى التمیز بیف طرفي السمة  وعمى ىذا األساس یمكف اف نعتبر المقیاس یتمتع بصدؽ 

 ساتذة الذیف یتمتعوف بجودة جیدة وذوي األداء المتدني . تمییزي مقبوؿ بحیث یمكف االعتماد عمیو بیف األ

خالؿ نتائج صدؽ المقیاس ب سموبیف،  مختمفیف صدؽ التكویف الفرضي والصدؽ التمییزي تمتع مف 

المقیاس بدرجة صدؽ مقبولة مما یؤكد لنا وجود مؤشرات صدؽ مقبولة تسمح لنا بتطبیؽ المقیاس عمى 

 البیئة الجزائػػػریة. 
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 :  خاتــــــــــــمةال

 یتسـ بخصائص األستاذمعاییر جودة في ضوء دالالت الصدق والثبات يمكن القول إن مقياس 

أهمية تنعكس على  جودة األستاذ، لما لهسيكومترية جيدة تجعله أداة موثوقة يمكن استخدامها لقياس 

أساتذة  المرحلة لدى ضعف الجودة وعالج العملية التعليمية التعلمية وما تؤديه من دور في تشخيص 

، مما ينعكس لتحقيق الجودة الشاملةعلى القيام بدورهم على أكمل وجه االبتدائية، مما يساعد األساتذة 

على العملية التعليمية برمتها، وضمن هذه الرؤية يوصى الباحث بأن تقوم مديريات التربية بتطبيق 

معايير الجودة عند أساتذة في تحديد العوامل التي تسهم في تعزيز المقياس واإلفادة من نتائج التطبيق 

 المرحلة االبتدائية مع البيئة المدرسية.
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 :التوصيات 

لمواجهة العصر بتحدياته ومتغييراته التكنولوجية والعممية والمعموماتية والثقافية وجب وضع سياسات 

 ، ولذلك يجب التفكير في : واستراتجيات وبرامج وخطط ومشروعات ذات جودة عالية  

 تطبيق االختبارات والمقاييس المعيارية لقياس أداء المؤسسات لقياس جودة التعميم. -

استخدام أسموب التحميل العاممي  االستكشافي من قبل الباحثين الستكشاف معايير ومقاييس جديدة  -

 عمى البيئة الجزائرية تهدف إلى الجودة الشاممة.  

 



 قائمة المراجع       : 

.دار الكتاب المصري القاهرة 2مصطلحات العلوم االدارٌة ط.معجم احمد زكً بدوي -1

  335,ص1994,

,منشورات جامعة الكوٌت ,لجنة التالٌف و التعرٌف و احمد محمد عبد الخالق "قٌاس الشخصٌة "-2

( .1996الطبعة االولى ,الكوٌت ,) النشر   

. 117,ص2222دار الفكر العربً القاهرة . 1و النفسً طالقٌاس التقوٌمً التربوي  ابوعالم-3  

2226  حسن  د/ محمد ابو هشام -4  

. 123فٌاس الشخصٌة , دار الكتاب الحدس الكوٌت ص 2222محمد االنصاري -5  

. 46جامعة الكوٌت ص 1قٌس الشخصٌة ط 1996احمد محمد خالف -6  

. 59)نظرٌة و تطبٌق ( دار الفكر العربً صعباس محمود القٌاس النفسً -7  

. 2228د السمٌع محمد عب-8  

 37ص. 2212للبحوث التربوٌة و التنمٌة ,المركز القومً عٌد ابو المعاطً الدسوقً استاذ الدكتور  -9

. 

  مجلة  12( ص 2217ربئ حجاوي ) -12

التعلم .,مجلة تعلٌم جدٌد اخبار و تقنٌات 22.ص2215نجٌب سلٌم -11  

استراتجٌات الجودة فً  ,استاذ ورئٌس قسم اصول التربٌة كلٌة التربٌة دكتور محمد عطوة محمد -12

12.ص.2217.فبراٌر 4 جامعة المنصورة –التعلٌم   

.فً التربٌة كلٌة التربٌة جامعة المنصورة االسكندرٌةهشام فتوح عنانً دكتوراه الفلسفة دكتور -13  

. 45.ص2212المركز القومً للبحوث التربوٌة الدسوقً  استاذ الدكتور ابو المعاطً-14  

. 75.ص2212استاذ الدكتور ابو المعاطً الدسوقً المركز القومً للبحوث التربٌوٌة -15  

. (2212,الجزائر )اساسٌات القٌاس النفسً و تصمٌم ادواته دار الخلدونٌة معمرٌة بشٌر -16  

النفسً و التربوي دار الفكر العربً الطبعة االولى  القاهرة صالح الدٌن عالم القٌاس و التقوٌم -17

. 157ص( .2222)  

سً و التربوي دار الفكر العربً الطبعة االولً القاهرة صالح الدٌن عالم القٌاس و التقوٌم التف-18

. 323( ص2222)  



عالم متغٌر  "الجودة فً التعلٌم نحو مؤسسة تعلٌمٌة فاعلة فًعبد السمٌع محمد مصطفى و اخرون -19

( .2228للٌومسكو القاهرة مصر )"تقرٌر المركز القومً للبحوث التربوٌة والمكتب االقلٌمً   

ت هٌئة التدرٌس فً جامعة ام القرى بهامهن قلٌوبً "مدى قٌام عضواامانً بنت محمد بن امانً -22

ام القرى مكة المكرمة ,اطروحة دكتوراه غٌر منشورة جامعة التربوٌة فً ضوء معاٌٌر الجودة الشاملة 

( .2211المملكة العربٌة السعودٌة ,)  

دار الوفاء للطباعة و النشر احمد ابراهٌم احمد "الجودة الشاملة فً االدارة التعلٌمٌة و المدرسٌة"-21

( .2223االسكندرٌة مصر )  
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